
Fra: QuestBack <noreply@questback.com> 
Sendt: 11. juli 2018 13:43
Til: KD-RETHOS
Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF)

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o NFSS (nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv),

Habiliteringen i Norge, spesiallisthelsetjenesten

 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 Sosionomutdanningen

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 Vet ikke

 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 Vet ikke

 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
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 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 

og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 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 5 

 Begrunn svaret  

o Sexologi er et meget viktig fagområde som må inn i alle helse og 

sosialutdanninger i Norge. 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 

og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o Sexologifaget må inn i alle helse og sosialfaglige grunnutdanninger i 

Norge 

 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 1 

 Begrunn svaret  

o er fullt mulig å realisere 

 Hvordan vurderes mulighetene ev. utfordringene med et felles 

undervisningsopplegg?  

o fullt mulig 

 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 Vet ikke 



 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 Vet ikke 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 

og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o fullt mulig 

 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 1 

 Begrunn svaret  

o fullt realiserbart 



 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 

 Begrunn svaret  

o gjennom praksisfeltet vil en komme borti sexologfaglige utfordringer 

 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 5 

 Begrunn svaret  

o fullt mulig å realisere 

 Sosionomutdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 



og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o fullt mulig, og nødvendig, å realisere 

 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 1 

 Begrunn svaret  

o er realiserbart 

 Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt 

tilstrekkelig'  

o 4 

 Begrunn svaret  

o NFSS ser at det mangler sexologfaglig kompetanse også blant 

sosionomer, personer som skal være terapeuter må ha et minimum 

av kompetanse på feltet 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 



 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 

og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 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 1 

 Begrunn svaret  

o seksuell helse må sees i et livsløpsperspektiv, også inn i 

alderdommen, her er mange sykepleiere som arbeider, de må kjenne 

faget sexologi for å kunne tilrettelegge for også den målgruppen 

 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 Vet ikke 

 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 

 Begrunn svaret  

o vernepleiere må kunne mer om ulike syndromer, 

autismespektervansker, seksuell helse, seksualisert utfordrende 

atferd 



 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 

 Begrunn svaret  

o vernepleiere må kunne samfunnsfag og rettigheter til 

funksjonshemmede, men også trenes opp til å bli dyktige klinikere 

 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 9 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til 

seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de får i sine 

utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i 

noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter av i dag har 

gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd 

og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge for at uteksaminerte 

kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at 

seksualfaget må få en seriøs plass i fagplanene. Mange ganger er 

det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk 

funksjonshemmede seksualitet og samliv) favner både rehabilitering 

og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 

generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o alt for mange vernepleiere kan for lite innenfor faget sexologi. i 

praksisfeltet, hjemme hos den enkelte bruker, i institusjoner, på 

systemnivå... derfor skal de dyktiggjøres gjennom grunnutdanningen! 



 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 1 

 Begrunn svaret  

o absolutt realiserbart 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o vernepleiere skal ha kunnskap om ALLE FORMER FOR 

FUNKSJONSNEDSETTELSER, I ET LIVSLØPSPERPEKTIV 

Gi tilbakemelding 

 

  

  

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials 
 

 

 

https://web2.questback.com/client/app/open/followupdialog/40VSDXU-Z9wBLamgTX_Tt54twCu8eLZDn4fCz6uq6m01
https://www.questback.com/

