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post@ldo.no sine svar  

 Høringssvaret kommer fra  

o Statlig etat 

 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 Ergoterapeututdanningen 

o Fysioterapeututdanningen 

o Sykepleierutdanningen 

o Vernepleierutdanningen 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Konkrete innspill: På s. 3. i punkt rekken vil vi anbefale ett tilleggs 

punkt (kanskje som et alternativ til pkt. 18?) som lyder som følgende: 

Har kunnskap om nye kjønnsroller og familieformer, herunder fedres 

nye omsorgsroller. På s. 4. punkt 5. foreslår vi følgende, som her er 

understreket: Kan anvende kunnskap om sosial- og 

velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse, 

herunder kunnskap om FNs barnekonvensjon og andre relevante 

internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og likestilling. 

På s. 5 under «Generell kompetanse» mener vi det er nødvendig å 

nevne de ulike diskrimineringsgrunnlagene samlet og koble de opp 

mot likeverdige offentlige tjenester. Vår forslag er et nytt punkt som 

lyder: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-

diskriminering på områdene kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 

kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige 

tjenester til alle grupper i samfunnet. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Konkrete innspill: På s. 2. under «Profesjon, identitet og etikk», 

underpunkt «Kunnskaper», pkt.2, ønsker vi å utvide med følgende 

som understreket: Har kunnskap om etisk teori, ulike 
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verdioppfatninger og menneskesyn, samt kunnskap om 

menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner på likestilling og 

ikke-diskriminering. På s. 4. pkt. 2. under «Ferdigheter» foreslår vi å 

sette inn et nytt punkt: Har kunnskap om hvordan kjønn, kultur og 

sosioøkonomiske forhold påvirker aktivitetsutøvelse. På s. 6. under 

avsnittet «Ferdigheter», pkt 4. foreslår likestillings- og 

diskrimineringsombudet å sette inn ordet kjønn, som understreket i 

setningen under: Kan reflektere omkring sammenheng mellom helse, 

kjønn, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god 

folkehelse og arbeidsinkludering både for enkeltpersoner og grupper 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Konkrete innspill: På s. 3. under pkt. 5. nederst på siden, under 

overskriften «Ferdigheter» foreslår likestillings- og 

diskrimineringsombudet å ta med ordet «kjønnspesifikke», som 

understreket. Setningen blir da: Kan reflektere over egen og andres 

praksis og fagutøvelse og forstå at personlige, sosiale, 

kjønnspesifikke, kulturelle og politiske forhold innvirker på praksis På 

s. 5. under overskriften «Kunnskap» foreslår vi å sette inn et nytt 

punkt: Har bred kunnskap om pasientenes sykdoms- og 

helseforståelse i et kjønnsperspektiv. På s. 8. under pkt. 1. under 

«Ferdigheter» foreslår vi å utvide setningen med det som her er 

understreket: Kan anvende oppdatert kunnskap om internasjonale 

konvensjoner på likestilling og ikke-diskriminering, helse- og 

velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Konkrete innspill: På s. 3, avsnitt «Ferdigheter», pkt. 4. ønsker 

likestillings- og diskrimineringsombudet å føye til «kjønn» som 

understreket: Kan anvende kunnskap om kjønn og kultursensitivitet i 

vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie, 

herunder kunnskap om samiske pasienters språk- og 

kulturbakgrunn. På s. 4., avsnitt «Kunnskap», pkt. 4. foreslår vi at 

setningen omformuleres noe for å gjøre den mer logisk og mer fyldig. 

Setningen lyder: Kjenner til inkludering, likestilling og ikke-

diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 

kjønnsuttrykk og alder. Vi foreslår: Har bred kunnskap om 



inkludering, likestilling og ikke-diskriminering på områdene kjønn, 

etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten 

bidrar til å sikre likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. PÅ 

s. 5., foreslår vi at det etter pkt. 6. føyes til ett punkt 7.: Kjenner til 

kvinner og menns ulike helseutfordringer og bruk av helsetjenester. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o På s. 3. under pkt. 5. nederst på siden, under overskriften 

«Ferdigheter» foreslår Likestillings- og diskrimineringsombudet å ta 

med ordet «kjønnspesifikke», som understreket. Setningen blir da: 

Kan reflektere over egen og andres praksis og fagutøvelse og forstå 

at personlige, sosiale, kjønnspesifikke, kulturelle og politiske forhold 

innvirker på praksis På s. 5. under overskriften «Kunnskap» foreslår 

vi å sette inn et nytt punkt: Har bred kunnskap om pasientenes 

sykdoms- og helseforståelse i et kjønnsperspektiv. På s. 8. under 

pkt. 1. under «Ferdigheter» foreslår vi å utvide setningen med det 

som her er understreket: Kan anvende oppdatert kunnskap om 

internasjonale konvensjoner på likestilling og ikke-diskriminering, 

helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin 

tjenesteutøvelse 

Gi tilbakemelding 
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