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Høringsuttalelse RETHOS 

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke Kunnskapsdepartementet for muligheten 

til å komme med innspill til retningslinjer for helse- og sosialfaglige utdanninger. Overordnet 

sett er det gjort et stort og grundig arbeid av komiteene. Det videre høringssvaret 

konsentrerer seg derfor om de utfordrende aspektene ved de foreslåtte retningslinjene. 

Summen av de foreslåtte retningslinjene er svært omfattende. Derfor vil høringssvaret i 

hovedsak befatte seg med overordnede og tverrgående problemstillinger knyttet til 

retningslinjene.  

Forholdet mellom Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og 

retningslinjene 
NSO mener det er viktig at forholdet mellom de foreslåtte retningslinjene og Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk er godt. Det er viktig for NSO at retningslinjene skal supplere 

NKR, slik at man får et logisk oppbygd rammeverk som regelverk og retningslinjer som 

studieprogrammene må forholde seg til. Dette må ha konsekvenser for detaljeringsgraden i 

retningslinjene. NKR skal være mer overordnet enn retningslinjene, og retningslinjene må 

utdype målene som settes i NKR.  

 

NSO er bekymret for at måten noen av de foreslåtte retningslinjene er utformet på bidrar til 

forvirring mellom de ulike virkemidlene. Flere av de foreslåtte retningslinjene er etter NSOs 

synspunkt overlappende med NKR. Det må være et mål om at retningslinjene skal utdype 

målene i NKR. 

 

Dette gjelder disse punktene i retningslinjene: 

 

I retningslinjen for ergoterapiutdanningen 

Punkt 1 under VIII Innovasjon, kvalitetssikring og ledelse: 

«Har kunnskap om ledelse, prosjektarbeid, utviklings- og innovasjonsprosesser». Her er 

innovasjonsprosesser dekket av «generell kompetanse» på bachelor. 

 

I retningslinjen for bioingeniørutdanningen 

«15. Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor bioingeniørens fagområde». Dette 

står i NKR under «kunnskap» på bachelornivå. 

 

I retningslinjen for barnevernpedagogutdanningen 

«18. Har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser». Dette punktet er direkte 

kopiert fra NKR under «generell kompetanse» på bachelornivå. 

 

«1. Kan reflektere over egen fagutøvelse.» Dette punktet er likelydende med ferdighetsmål 

på bachelornivå i NKR. I målformuleringen til NKR er det i tillegg lagt til en presisering om at 

studenten må kunne justere sin faglige utøvelse under veiledning som er fjernet i 

retningslinjene. Dette gjør at punktet i retningslinjen er mer overordnet enn i NKR. 
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I retningslinjen for sykepleierutdanningen 

«1. Har innsikt i yrkesetiske retningslinjer i profesjons- og tjenesteutøvelse». I NKR er et av 

målene «har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger». Selv om 

formuleringen ikke er den samme er det vanskelig å se hva slags forskjeller utdypingen i 

retningslinjen i praksis vil gi. 

 

I retningslinjen for radiograf-utdanningen 

«2. Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet». Dette står i NKR under 

«kunnskap» på bachelornivå. 

Omfang og detaljeringsgrad i og på tvers av retningslinjene 
De forskjellige retningslinjene er svært forskjellig når det kommer til omfang av 

læringsutbyttebeskrivelser (LUB). Som beskrevet ovenfor er en del av retningslinjene for 

overordnede til at det er lite hensiktsmessig at de vedtas inn som retningslinjer, kan noen 

av retningslinjene av en slik detaljeringsgrad at utdanningsinstitusjonene får svært lite 

fleksibilitet i utformingen av studieplaner og emnebeskrivelser. Dette kan særlig bli et 

problem hvis retningslinjene forskriftsfestes, og slikt sett blir vanskelige å justere på et 

senere tidspunkt. 

 

Omfanget av punkter i retningslinjene varierer også i retningslinjene. I forslaget til 

retningslinjer i vernepleierutdanningen er det for eksempel fremmet 76 enkeltstående 

LUBer. Til sammenligning har bioingeniørutdanningen 38 LUBer. Det bør ikke være et mål 

om at alle retningslinjene skal ha nøyaktig antallet LUBer. Antall LUBer sier imidlertid noe 

om hvor mange temaer studentene skal igjennom i løpet av en grad, og hvis dette skal 

omsettes i tidsbruk per LUB, så bør man diskutere om for mange LUBer kan forringe 

kvaliteten på studieprogrammet og føre til for lav grad av faglig frihet.  

Minoriteters rettigheter 
NSO mener det er svært viktig at man ivaretar rettighetene til alle minoritetsgrupper i 

samfunnet. NSO er bekymret for at en spesiell vektlegging av én gruppe fører til mindre 

fokus på andre grupper i samfunnet som er avhengig av å møte en helsetjeneste som har 

forståelse for deres situasjon som minoriteter. Når disse retningslinjene skal omsettes i 

konkrete studieplaner er NSO bekymret for at nåværende fokus i retningslinjene vil medføre 

mindre fokus på andre minoriteters problemstillinger. 
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