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• Høringssvaret kommer fra  
o Fagforening 

• Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, 
statlig etat, brukerorganisasjon osv.)  

o Urszula Jadczak, styremedlem i NSF for hygienesykepeleir 
• Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)  
o Bioingeniørutdanningen 
o Fysioterapeututdanningen 
o Radiografutdanningen 
o Sykepleierutdanningen 
o Vernepleierutdanningen 

• 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 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 andre høringsinnspill?  

o Omformulere: Læringsutbytter • Kunnskap punkt 7: Har kunnskap 
om smittekjeden, hygieniske prinsipper og aseptiske 
arbeidsprosedyrer - ny setning: Har kunnskap om basale 
smittevernrutiner Supplere: • Ferdigheter: kan anvende faglig 
kunnskap for å etterleve basale smittevernrutiner • Generell 
kompetanse: Kan forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(HAI) 

• 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 Forslag til kapitel om folkehelsearbeid: • kunnskap - Har kunnskap 

om basale smittevernrutiner • ferdigheter - Kan anvende faglig 
kunnskap for å etterleve basale smittevernrutiner • generell 
kompetanse - Kan forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(HAI) 

• 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 

• 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 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 Supplere: Kapitel V. pasientomsorg, observasjon og smittevern: • 

kunnskap - Har kunnskap om basale smittevernrutiner • ferdigheter – 
omformulere en setning til: Kan anvende faglig kunnskap for å 
etterleve basale smittevernrutiner • generell kompetanse - Kan 
forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) 

• 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 

• 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 5 
• 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 5 
• 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 6 
• Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  
o Antibiotikaresistens 

• 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 4 
• Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og 

sammenheng i utdanningen?  
o Ja 

• Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  
o B 

• Begrunn svaret  
o en lang periode med praksis gir muligheter til å bruke teorien i daglig 

arbeid. 
• Er det andre høringsinnspill?  

o Kapitel V. kvalitet og pasientsikkerhet • kunnskap - Har bred 
kunnskap om basale smittevernrutiner og antibiotikaresistens • 
ferdigheter – Kan anvende faglig kunnskap for å etterleve basale 
smittevernrutiner • generell kompetanse - Kan forebygge 



helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og kan bidra til riktig 
antibiotikabruk 

• 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 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 Ja Forslag til kapitel IV. Helse, sykdom og funksjonsnedsettelse: • 

kunnskap - Har kunnskap om basale smittevernrutiner • ferdigheter - 
Kan anvende faglig kunnskap for å etterleve basale smittevernrutiner 
• generell kompetanse - Kan forebygge helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (HAI) 

• 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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