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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 Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto

 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

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til

retningslinje?

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, romani/tater, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge.

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: Under

Formål Tilføyelse i 4 avsnitt: • Kandidatenes sluttkompetanse skal

være i tråd med gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk og

myndighetenes føringer på oppvekst- og barnevernområdet,

herunder samiske og nasjonale minoriteters barns rettigheter til eget
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språk og kultur jf. FNs barnekonvensjon. Under 

Læringsutbyttebeskrivelser, Kunnskap Nytt punkt etter punkt 11: Har 

kunnskap om nasjonale minoriteters rettigheter, kunnskap om og 

forståelse for de nasjonale minoritetenes status og særlige forhold 

som angår nasjonale minoriteter med assimileringshistoriene som 

bakgrunn. 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Bioingeniørutdanningen Under Læringsutbytte, Kunnskap Tilføyelse 

til punkt 9: 9. Har kunnskap om tverrfaglig samarbeid og 

kommunikasjon til beste for pasienten, herunder samiske, kvenske, 

norske rom og tater/romani pasienters rett til bruk av eget språk 

Under Læringsutbytte, Generell kompetanse Tilføyelse til punkt 3: 3. 

Kan anvende faglig innsikt til å ivareta mennesker på en respektfull 

og medisinsk forsvarlig måte. Kan ivareta pasientens behov, 

medbestemmelse og rettigheter, herunder samiske, kvenske, norske 

rom og tater/romani pasienters rett til å bli møtt på eget språk Merk: 

Denne retten er i hht til Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon 

om sosiale og politiske rettigheter 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 



forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Ergoterapeututdanningen Under VI. FOLKEHELSE, KULTUR OG 

POLITIKK, Kunnskaper Nytt punkt etter punkt 5: Har kunnskap om 

nasjonale minoriteters rettigheter, kunnskap om og forståelse for de 

nasjonale minoritetenes status og kultur. Under VII. RETTIGHETER, 

INKLUDERING OG SAMHANDLING, Generell kompetanse 

Tilføyelse punkt 2 2. Kan argumentere for og bidra til å sikre 

likeverdige tjenester med utgangspunkt i menneskerettigheter, 

inkludert samiske og nasjonale minoriteters rettigheter, retten til 

aktivitet og deltakelse, og verdiene kulturelt mangfold og et 

inkluderende samfunn 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Fysioterapeututdanningen Under Formål Tilføyelse/endring i 4. 

avsnitt: • Nasjonale og internasjonale deklarasjoner, standarder og 

politiske føringer om menneskerettigheter, høyere utdanning og 

helsepolitikk, herunder konvensjoner som sikrer det samiske folks, 

det kvenske folks, norske rom og tater/romani folkets rett til 

helsetjenester tilrettelagt eget språk og kultur Merk: Denne retten er i 

hht til Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og 

politiske rettigheter Under II. SAMFUNN OG POLITIKK, Kunnskap 

Nytt punkt: Har kunnskap om og forståelse for de nasjonale 

minoritetenes status og rettigheter med assimileringshistoriene som 

bakgrunn. Under V. ETIKK OG KULTURFORSTÅELSE, Kunnskap 



Tilføyelse i punkt 3.: 3. Har kunnskap om samiske pasienters og 

nasjonale minoriteters språklige og kulturelle bakgrunn 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Radiografutdanningen Under IX. KOMMUNIKASJON, VEILEDNING 

OG TVERRPROFESJONELT SAMARBEID Nytt punkt: Har 

kunnskap om samiske, kvenske, norske rom og tater/romani 

pasienters rett til bruk av eget språk Merk: Denne retten er i hht til 

Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og politiske 

rettigheter Under X. HELSEPOLITIKK OG SAMFUNN, Kunnskaper 

Nytt punkt: Har kunnskap om nasjonale minoriteters rettigheter, 

kunnskap om og forståelse for de nasjonale minoritetenes status og 

særlige forhold som angår nasjonale minoriteter 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Sosionomutdanningen Under I RAMMER FOR SOSIALT ARBEID, 

Kunnskap Nytt punkt: Har kunnskap om nasjonale minoriteters 

rettigheter, kunnskap om og forståelse for de nasjonale 



minoritetenes status og korte historiske trekk Under II KUNNSKAP 

OM SOSIALE PROBLEMER, Kunnskaper Nytt punkt: Har kunnskap 

om særlige forhold som angår nasjonale minoriteter og helsemessige 

utfordringer, samt levekår, utdanningsnivå og andre generelle trekk 

med assimileringsprosessene som bakgrunn Under III ARBEID MED 

SOSIALE PROBLEMER, Kunnskaper Nytt punkt: Har kunnskap om 

samiske, kvenske, norske rom og tater/romani brukeres rett til bruk 

av eget språk Merk: Denne retten er i hht til Minoritetsspråkpakten og 

FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter Under III ARBEID 

MED SOSIALE PROBLEMER, Ferdigheter Tilføyelse 4. Kan 

anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve 

juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner og grupper, 

herunder samiske brukeres og nasjonale minoriteters rettigheter 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Sykepleierutdanningen Under Formål Tilføyelse/endring i 4. avsnitt: • 

internasjonale deklarasjoner*, standarder og politiske føringer om 

helsepolitikk, menneskerettigheter og høyere utdanning, herunder 

konvensjoner som sikrer det samiske folks, det kvenske folks, norske 

rom og tater/romani folkets rett til helsetjenester som er tilrettelagt 

eget språk og kultur Merk: Denne retten er i hht til 

Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og politiske 

rettigheter Under I. HELSE OG SYKDOM, Ferdigheter Tilføyelse: 4. 

Kan anvende kunnskap om kultursensitivitet i vurdering, planlegging, 

gjennomføring og evaluering av sykepleie, herunder kunnskap om 

samiske pasienters og nasjonale minoriteters språk- og 

kulturbakgrunn 



 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. I det norske 

samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale 

minoriteter, kvener, skogfinner, tater/romani, rom og jøder. I helse- 

og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters 

rettigheter, status og utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene 

i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med 

forståelse for kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger 

folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge. 

Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 

Vernepleierutdanningen Under III LIKESTILLING OG IKKE-

DISKRIMINERING, Kunnskaper Nytt punkt: Har kunnskap om 

nasjonale minoriteters rettigheter, kunnskap om og forståelse for de 

nasjonale minoritetenes status og særlige forhold som angår 

nasjonale minoriteter med assimileringshistoriene som bakgrunn. 

Nytt punkt: Har kunnskap om samiske, kvenske, norske rom og 

tater/romani brukeres rett til bruk av eget språk Merk: Denne retten 

er i hht til Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og 

politiske rettigheter 

Gi tilbakemelding 
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