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leder@norskforstehjelpsrad.no sine svar  

 Høringssvaret kommer fra  

o Interesseorganisasjon 

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)  

o Norsk Førstehjelpsråd 

 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 Bioingeniørutdanningen 

o Ergoterapeututdanningen 

o Fysioterapeututdanningen 

o Radiografutdanningen 

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 Førstehjelp og hjerte-lungeredning med hjertestarter 

Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar 

for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også 

at kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. 

 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 

 Bioingeniørutdanningen: 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 Førstehjelp og hjerte-lungeredning med hjertestarter 

Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar 

for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også 

at kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. Storulykker og krise- og 

katastrofesituasjoner Førstehjelpsrådet mener at alle 

helseutdanninger bør ha denne kompetansen, som beskrevet under 

utkastet til sykepleierutdanning. Norsk Førstehjelpsråd mener dette 

med bakgrunn i at slike hendelser er mere og mere aktuelle, og at alt 

helsepersonell må påregne å støtte ved slike hendelser. 

 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 

 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 Førstehjelp og hjerte-lungeredning med hjertestarter 

Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar 

for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også 

at kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. Storulykker og krise- og 

katastrofesituasjoner Førstehjelpsrådet mener at alle 

helseutdanninger bør ha denne kompetansen, som beskrevet under 

utkastet til sykepleierutdanning. Norsk Førstehjelpsråd mener dette 

med bakgrunn i at slike hendelser er mere og mere aktuelle, og at alt 

helsepersonell må påregne å støtte ved slike hendelser. 

 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 

 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 4 

 Begrunn svaret  

o Kan beherske livreddende førstehjelp mener vi er for åpent for 

tolkning. Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter . Yrkesgrupper med et spesielt 

ansvar for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi 

mener også at kompetansemålene om denne tematikken bør 

tilstrebes å ha lik ordlyd på tvers av retningslinjene. 

 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 Storulykker og krise- og katastrofesituasjoner Førstehjelpsrådet 

mener at alle helseutdanninger bør ha denne kompetansen, som 

beskrevet under utkastet til sykepleierutdanning. Norsk 

Førstehjelpsråd mener dette med bakgrunn i at slike hendelser er 

mere og mere aktuelle, og at alt helsepersonell må påregne å støtte 

ved slike hendelser. 

 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 Vet ikke 

 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 

 Radiografutdanningen: 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 4 

 Begrunn svaret  

o Har kunnskap om akuttberedskap er en diffus setning som bør 

konkretiseres. Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 



yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar 

for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også 

at kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. 

 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 Storulykker og krise- og katastrofesituasjoner Førstehjelpsrådet 

mener at alle helseutdanninger bør ha denne kompetansen, som 

beskrevet under utkastet til sykepleierutdanning. Norsk 

Førstehjelpsråd mener dette med bakgrunn i at slike hendelser er 

mere og mere aktuelle, og at alt helsepersonell må påregne å støtte 

ved slike hendelser. 

 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 hensiktsmessig og 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 

 Bør retningslinjen inneholde er minimumskrav til innholdet i praksisstudiene?  

o Vet ikke 



 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 Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar 

for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også 

at kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. 

 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 

 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 Vet ikke 

 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 4 

 Begrunn svaret  

o Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og 

sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og 

hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i 

ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også selv 

risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU 

Først og fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden 

Sammen redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at 

yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk 

Grunnkurs Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-

lungeredning med hjertestarter. For sykepleierutdanningen vil riktig 

nivå sannsynligvis være Kvalifisert nivå, og som det allerede står; 

HHLR. Livreddende førstehjelp mener vi er for lite konkret. 

Yrkesgrupper med et spesielt ansvar for barn bør også ha som 

minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har 

omsorg for barn (NGFB), dette gjelder absolutt 

sykepleierutdanningen. Vi mener også at kompetansemålene om 

denne tematikken bør tilstrebes å ha lik ordlyd på tvers av 

retningslinjene. 

 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 

 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 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 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 4 

 Begrunn svaret  

o Kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp mener vi er 

for åpent for tolkning. Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle 

helse- og sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen 

førstehjelp og hjerte-lungeredning, da alle yrkesgrupper møter 

mennesker som er i ytterst vanskelige situasjoner. Noen av 

yrkesgruppene er også selv risikoutsatte. 

Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU Først og 

fremst og den Helsedirektorat ledede førstehjelpsdugnaden Sammen 

redder vi liv. Med bakgrunn i dette mener vi at yrkesgruppene må ha 

førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk Grunnkurs 

Førstehjelp (NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-lungeredning med 

hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar for barn bør også 

ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg 

som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også at 



kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik 

ordlyd på tvers av retningslinjene. 

 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 Storulykker og krise- og katastrofesituasjoner Førstehjelpsrådet 

mener at alle helseutdanninger bør ha denne kompetansen, som 

beskrevet under utkastet til sykepleierutdanning. Norsk 

Førstehjelpsråd mener dette med bakgrunn i at slike hendelser er 

mere og mere aktuelle, og at alt helsepersonell må påregne å støtte 

ved slike hendelser. 

 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 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Vet ikke 

Gi tilbakemelding 
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