
Systemfelter: 

Respons-ID 

Respondent 

Skjult respons 

Språk 

128886504 

 Nei 

Norwegian (Bokmål) 

Kommentar 

Svar: 

 1. Høringssvaret kommer fra

o Annet

 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges 

minst en.)

o Sykepleierutdanningen

 88. 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

 89. Begrunn svaret

o Vi mener sykepleiere ikke bare må ha kjennskap til de vanligste psykiske lidelser og rusproblem, men ha

god kunnskap om dette. Slike utfordringer er hyppig forekommende i befolkningen og forståelse for

slike vansker vil være viktig for gode pasientmøter også i andre deler av helsevesenet enn i tjenestene 

spesielt rettet mot mennesker med psykisk helse - og ruslidelser. En bør bygge ned skillet mellom psyke 

og soma. 

 90. 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

 91. Begrunn svaret

o Se forrige spørsmål

 92. 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 Vet ikke

 93. Begrunn svaret

 94. Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

 95. 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

 96. Begrunn svaret

 97. Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen?

o Vet ikke

 98. Begrunn svaret

 99. Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?

o Vet ikke

 100. Begrunn svaret

 101. Er det andre høringsinnspill?

o Generelt innspill til alle 8 retningslinjene som er på høring:

Vi ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse jobber for de reflekterte 

erfaringene brukere og pårørende har gjort seg i møte med rus og/eller psykiske problemer og med

hjelpetjenestene skal bli sentral kunnskap til videre utvikling av tjenestene. Vi anmoder utdanningene 



 

 

om å lære studentene om: 

- Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning. Hvorfor dette er viktig, hvordan få det til i praksis, 

utfordringer/dilemmaer som kan oppstå og hvordan håndtere dem. Individnivå og systemnivå. 

-Brukeres - og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap. Anerkjenne den, utforske den og anvende den i 

ulike situasjoner og i samarbeid med brukere og pårørende til ulike formål. 

-Være etisk bevisste og reflekterte (bl.a. annet om maktforhold). Kjenne godt til og praktisere iht. 

lovverk og menneskerettighetene. 

-Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter som grunnlag for gode respektfulle menneskemøter, 

dialogisk praksis, samarbeid og individuelt tilpassede tjenester 

-Forstå og hjelpe mennesker i det miljø de lever. Ha et helhetlig perspektiv på helse, - på familie, 

generasjoner, nettverk, nærmiljø og andre sosiale og samfunnsmessige faktorer. 

-Forstå, involvere og støtte pårørende, og i særdeleshet barn som pårørende 

-Integrere bruker- og pårørende kunnskapen i alle utdanningene på ulike måter. Involvere ulike brukere 

og pårørende med ulike erfaringer i utdanningen, trene på samarbeid med enkelt personer og 

brukergrupper/organisasjoner, reflektere over egen erfaring med vansker og/eller være bruker av 

hjelpetjenestene. (Enten erfaring man allerede har og/eller strategier til bruk om man skulle få vansker 

og hjelpebehov ). 


