
Fra: QuestBack <noreply@questback.com> 
Sendt: 12. juli 2018 20:16
Til: KD-RETHOS
Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Brukerorganisasjon

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)

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

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

o Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Sykepleierutdanningen

 Ergoterapeututdanningen: 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 4

 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 8

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?

o Vet ikke

 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'
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o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en 

interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til 

kvinner med Bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og 

kunnskap. Vi arbeider for å skape en helhetlig forståelse for gunstig 

kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og 

trygderettigheter. LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme 

mestring og livsglede! Les mer om LKB og vårt arbeid www.lkb.no 

LKB er positive til departementets forslag til nasjonale retningslinjer 

for helse- og sosialfagutdanninger. Vi opplever at den er bygget opp 

på en måte som ivaretar fagpersonens krav til helsefaglig 

kompetanse, fokus på samhandling og brukermedvirkning i et 

samfunnsperspektiv på individnivå. Og at det legges til rette for 

tverrprofesjonelt samarbeid. LKB mener dette er viktig for å sikre at 

norsk helsevesen skaper en helhetlig forståelse for optimal 

kombinasjon av behandling, avlastning, tilrettelegging og 

hjelpemidler i dagliglivet for at omfanget av plager skal bli mindre for 

de som rammes av bekkenleddsmerter. Det vil være viktig for hver 

enkelt av de som rammes og av samfunnsøkonomisk stor verdi. 

Internasjonal forskning viser at mer enn halvparten av alle som blir 

gravide får smerter i enten rygg, bekkenledd eller begge deler. Rundt 

20 prosent har bekkenleddsmerter. Studier har vist at 

bekkenleddsmerter kan forårsake større problemer i hverdagen enn 

ryggsmerter. Hvert år blir cirka seksti tusen gravide i Norge. Av disse 

får rundt tolv tusen bekkenleddsmerter. Noen av disse får så store 

plager at de trenger hjelpemidler for å komme seg rundt. Mellom to 

og fire tusen fortsetter å ha betydelige plager også etter fødselen. 

Forskning har vist at individuell veiledning og behandling kan hjelpe 

kvinnene til å bli bra raskere. LKB håper at de nye nasjonale 

retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger legger til rette for 

gode studieplaner som gjør at pasienter med bekkenleddsmerter i 

fremtiden møter kompetente fagfolk som gir individuelt tilpasset 

behandling, oppfølging og tilrettelegging slik at de oppnår høyere 

livskvalitet og full deltakelse i samfunnet. 

http://www.lkb.no/


 Fysioterapeututdanningen: 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 4 

 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 8 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 I hvilken grad vurderes dette som ønskelig? Besvar på en skala fra 1 -5, der 

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

o 5 

 I hvilken grad vurderes dette som gjennomførbart? Besvar på en skala fra 1 

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

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en 

interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til 

kvinner med Bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og 

kunnskap. Vi arbeider for å skape en helhetlig forståelse for gunstig 

kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og 

trygderettigheter. LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme 

mestring og livsglede! Les mer om LKB og vårt arbeid www.lkb.no 

LKB er positive til departementets forslag til nasjonale retningslinjer 

http://www.lkb.no/


for helse- og sosialfagutdanninger. Vi opplever at den er bygget opp 

på en måte som ivaretar fagpersonens krav til helsefaglig 

kompetanse, fokus på samhandling og brukermedvirkning i et 

samfunnsperspektiv på individnivå. Og at det legges til rette for 

tverrprofesjonelt samarbeid. LKB mener dette er viktig for å sikre at 

norsk helsevesen skaper en helhetlig forståelse for optimal 

kombinasjon av behandling, avlastning, tilrettelegging og 

hjelpemidler i dagliglivet for at omfanget av plager skal bli mindre for 

de som rammes av bekkenleddsmerter. Det vil være viktig for hver 

enkelt av de som rammes og av samfunnsøkonomisk stor verdi. 

Internasjonal forskning viser at mer enn halvparten av alle som blir 

gravide får smerter i enten rygg, bekkenledd eller begge deler. Rundt 

20 prosent har bekkenleddsmerter. Studier har vist at 

bekkenleddsmerter kan forårsake større problemer i hverdagen enn 

ryggsmerter. Hvert år blir cirka seksti tusen gravide i Norge. Av disse 

får rundt tolv tusen bekkenleddsmerter. Noen av disse får så store 

plager at de trenger hjelpemidler for å komme seg rundt. Mellom to 

og fire tusen fortsetter å ha betydelige plager også etter fødselen. 

Forskning har vist at individuell veiledning og behandling kan hjelpe 

kvinnene til å bli bra raskere. LKB håper at de nye nasjonale 

retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger legger til rette for 

gode studieplaner som gjør at pasienter med bekkenleddsmerter i 

fremtiden møter kompetente fagfolk som gir individuelt tilpasset 

behandling, oppfølging og tilrettelegging slik at de oppnår høyere 

livskvalitet og full deltakelse i samfunnet. 

 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 4 

 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 8 

 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 Vet ikke 

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

sammenheng i utdanningen?  

o Vet ikke 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o B 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en 

interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til 

kvinner med Bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og 

kunnskap. Vi arbeider for å skape en helhetlig forståelse for gunstig 

kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og 

trygderettigheter. LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme 

mestring og livsglede! Les mer om LKB og vårt arbeid www.lkb.no 

LKB er positive til departementets forslag til nasjonale retningslinjer 

for helse- og sosialfagutdanninger. Vi opplever at den er bygget opp 

på en måte som ivaretar fagpersonens krav til helsefaglig 

kompetanse, fokus på samhandling og brukermedvirkning i et 

samfunnsperspektiv på individnivå. Og at det legges til rette for 

tverrprofesjonelt samarbeid. LKB mener dette er viktig for å sikre at 

norsk helsevesen skaper en helhetlig forståelse for optimal 

kombinasjon av behandling, avlastning, tilrettelegging og 

hjelpemidler i dagliglivet for at omfanget av plager skal bli mindre for 

de som rammes av bekkenleddsmerter. Det vil være viktig for hver 

enkelt av de som rammes og av samfunnsøkonomisk stor verdi. 

Internasjonal forskning viser at mer enn halvparten av alle som blir 

gravide får smerter i enten rygg, bekkenledd eller begge deler. Rundt 

20 prosent har bekkenleddsmerter. Studier har vist at 

bekkenleddsmerter kan forårsake større problemer i hverdagen enn 

ryggsmerter. Hvert år blir cirka seksti tusen gravide i Norge. Av disse 
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får rundt tolv tusen bekkenleddsmerter. Noen av disse får så store 

plager at de trenger hjelpemidler for å komme seg rundt. Mellom to 

og fire tusen fortsetter å ha betydelige plager også etter fødselen. 

Forskning har vist at individuell veiledning og behandling kan hjelpe 

kvinnene til å bli bra raskere. LKB håper at de nye nasjonale 

retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger legger til rette for 

gode studieplaner som gjør at pasienter med bekkenleddsmerter i 

fremtiden møter kompetente fagfolk som gir individuelt tilpasset 

behandling, oppfølging og tilrettelegging slik at de oppnår høyere 

livskvalitet og full deltakelse i samfunnet. 

Gi tilbakemelding 
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