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 Høringssvaret kommer fra

o Kompetansesenter

 Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune,

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o KoRus - Sør, Borgestadklinikken

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)

o Barnevernspedagogutdanningen

o Sykepleierutdanningen

o Vernepleierutdanningen

 Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til

retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i

svært stor grad'

o 4

 I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes

fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5,

der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'

o 3

 Begrunn svaret

o Barnevernspedagoger bør også ha ansvar for å sørge for at foreldre

som fratas omsorgen for barn blir ivaretatt og fulgt opp av

hjelpeapparatet

 Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til

utdanningsinstitusjonens behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)
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og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i 

læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for 

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'  

o 5 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Barnevernspedagoger bør ha bred kunnskap om hvordan 

rusproblemer hos en person påvirker familie og nettverk 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor 

rammene av en 3-årig bachelorutdanningen? Besvar på en skala fra 1-5 der 

'1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende'  

o 3 

 Sykepleierutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å 

være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o 4 

 I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes 

fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, 

der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o 3 

 Begrunn svaret  

o WHO har beregnet at 60 av de vanligste sykdomsdiagnosene har 

sammenheng med bruk av alkohol eller andre rusmidler. Det betyr at 

sykepleiere bør ha bred kunnskap om disse sammenhengene 

 Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til 

utdanningsinstitusjonens behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning) 

og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i 

læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for 

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'  

o 6 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  



o Handlingskompetanse benyttes i for liten grad når det gjelder 

rusrelaterte spørsmål. Kunnskap om barn som pårørende ser ut til å 

mangle nærmest fullstendig. I det hele tatt bør et systemisk 

perspektiv og familieterapi integreres i større grad. 

 I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor 

rammene av en 3-årig bachelorutdanningen? Besvar på en skala fra 1-5 der 

'1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende'  

o 3 

 Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og 

sammenheng i utdanningen?  

o Ja 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o B 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Større vekt på kunnskap om pårørende generelt ønskes. Særlig 

gjelder dette rusfeltet og barn som pårørende 

 Vernepleierutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å 

være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o 4 

 I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes 

fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, 

der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o 3 

 Begrunn svaret  

o Det søkes mer vektlegging av brukeres livshistorie. Familie- og 

generasjonsperspektivet er viktig for å forstå utvikling av problemer 

og i løsningen av dem. Samhandling i familiene og et systemisk 

perspektiv på vernepleierarbeidet ønskes. Brukeren kan f.eks. ha 

vokst opp i en familie med rusproblemer, uten at det er kjent. 

Forskning viser at en slik oppvekst kan ha store konsekvenser (ACE-

studien) 

 Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til 

utdanningsinstitusjonens behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning) 

og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i 



læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for 

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'  

o 7 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det søkes mer vektlegging av brukeres livshistorie. Familie- og 

generasjonsperspektivet er viktig for å forstå utvikling av problemer 

og i løsningen av dem. Samhandling i familiene og et systemisk 

perspektiv på vernepleierarbeidet ønskes. Brukeren kan f.eks. ha 

vokst opp i en familie med rusproblemer, uten at det er kjent. 

Forskning viser at en slik oppvekst kan ha store konsekvenser (ACE-

studien). 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor 

rammene av en 3-årig bachelorutdanningen? Besvar på en skala fra 1-5 der 

'1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende'  

o 3 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Vet ikke 

 Begrunn svaret  

o I så fall bør personer med rusrelaterte utfordringer inkluderes, både 

rusbrukeren og pårørende. 

Gi tilbakemelding 
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