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Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Interesseorganisasjon

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Norsk studentorganisasjon

 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 Radiografutdanningen

o Sykepleierutdanningen

 Er det andre høringsinnspill?

o Formuleringen i punkt 18: "Har kjennskap til nytenkning og

innovasjonsprosesser" er direkte kopiert fra nasjonalt

kvalifikasjonsrammeverk under "kunnskap" på bachelornivå.

Formuleringen i punkt 1: "Kan reflektere over egen fagutøvelse" er

likelydende med ferdighetsmål i NKR. I formuleringen i NKR er det

også presisert at studentene skal kunne justere sin faglige utøvelse

under veiledning som er fjernet i retningslinjene. Dette gjør at punktet 

i retningslinjen er av mer overordnet karakter enn i NKR. 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.

 Er det andre høringsinnspill?
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o I forumleringen under punkt 15: "Kjenner til forsknings- og 

utviklingsarbeid innenfor bioingeniørenes fagområde" er det samme 

som i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk under "kunnskap" på 

bachelornivå. 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. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Formuleringen i punkt 1under VIII Innovasjon, kvalitetssikring og 

ledelse står det: "Har kunnskap om ledelse, prosjektarbeid, 

utviklings- og innovasjonsprosesser." Her er innovasjonsprosesser 

dekket av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk under "generell 

kompetanse" på bachelornivå. 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. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Formuleringen under punkt 2: "Kjenner til forsknings- og 

utviklingsarbeid innenfor fagfeltet" er det samme som i nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk under "kunnskap" på bachelornivå. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Formuleringen under punkt 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 utdypningen i retningslinjen vil gi i praksis. 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. 
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