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HØRING - FORSLAG TIL NASJONALE RETNINGLINJER FOR HELSE- OG
SOSIALFAGUTDANNINGER (RETHOS)

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av  17.04.2018  om forslag til nasjonale
retningslinjer for helse- og sosialutdanningene.

Oslo kommune  ved  b  åd for eldre helse 0 arbeid av ir føl ende hørin suttalelse:

Oslo kommune viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av  17.04.2018  om nasjonale
retningslinjer for helse- og sosialutdanningene. Kommunen ønsker tett samarbeid med
universitet og høyskoler for  å  utvikle byen til en nasjonal og internasjonal kunnskaps- og
studenthovedstad. Kommunen ser det som positivt  å  kunne avgi høringsuttalelse.

Retningslinjene er sendt på høring til bydeler, etater og brukerråd i Oslo.

Oslo kommune vektlegger at det er en rekke forhold som anses som grunnleggende og felles
for helse- og sosialfagene, og har derfor valgt  å  trekke dette ut i én felles innledning før de
enkelte utdanningene kommenteres.

Utdanningene som omtales i høringen gjelder utdanninger hvor mange tjenester i Oslo
kommune har studenter i praksis og faggruppene utgjør en vesentlig andel av kommunens
medarbeidere. Primærhelsetj enesten har et økende behov for alle disse profesjonene i tida som
kommer, særlig gjelder dette helseutdanningene. Primærhelsetjenesten Vil vokse som følge av
at befolkningen lever lengre, ofte med ulike og samtidige sykdommer—og hjelpebehov, de bor
lengre hjemme og det tas i bruk nye behandlingsmetoder og ny teknologi. Det er i disse
tjenestene det store omfanget av spennende jobber vil komme og som studentene må»—skoleres
til  å  kunne arbeide i. Sykehjem og helsehus får i stadig større grad oppgaver som tidligere ble
ivaretatt i spesialisthelsetjenesten, og som krever høyt kvalifisert personell.
Primærhelsetj enesten er en svært godt egnet praksisarena ikke bare for  å  styrke basale,
grunnleggende sykepleieferdigheter, men også for  å  gi studentene kompetanse i komplekse,
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sammensatte diagnoser og sykdomsbilder. Kunnskap og innsikt i samhandling og sammenheng
i helsetjenesten opparbeides også i stor grad gjennom praksis i primærhelsetj enesten.

Oslo kommune Vil påpeke at retningslinjene for de ulike utdanningene er forskjellig hva gjelder
kvalitet og detalj eringsnivå. Det kan synes som om dokumentene ikke er sammenlignet og
sikret likeverdig begrepsbruk og besvarelse. Beskrivelsene varierer for eksempel hvorvidt en
utdanning skal gi «kvalifiserte profesjonsutøvere», «kvalifiserte, praksisorienterte og reflekterte
profesj onsutøvere» eller om utdanningen skal være «kunnskapsbasert og praksisrettet». Mens
noen retningslinjer trekker fram behovet for digitalkompetånse, nytenkning og
innovasj onsprosesser, gjør andre ikke det. Det er derfor uklart hvorvidt departementet anser at
praksisorientering, refleksjon, digital kompetanse og nytenkning kun er avgjørende i noen
utdanninger eller om dette er glemt. Oslo kommune vurderer at dette er egenskaper som
forventes av samtlige utdanninger og vil påpeke at det i tillegg til digital kompetanse generelt
kreves god evne til skriftlig dokumentasjon.

Det er viktig for Oslo kommune at de ulike helse- og sosialfagutdanningene tilfører studentene
kunnskap og ferdigheter slik at de kvalifiseres til å møte brukere gjennom hele livsløpet.
Innbyggere som kommer i kontakt med tj enesteapparatet har ulike ressurser og behov. De er
ofte i en sårbar livssituasjon. Samtidig møter tjenestene stadig flere brukere som er godt opplyst
om sine muligheter og rettigheter.

Flere skal kunne bo trygt hjemme og leve selvstendige liv. Alle skal ha tilgang til likeverdige
tjenester av høy kvalitet. Innbyggerne skal møtes av sammenhengende og tilgjengelige tjenester
der medarbeiderne har riktig kompetanse og evner å anvende denne i møte med mangfoldet av
brukergrupper. Studenter med bachelorutdanning forventes å kunne identifisere den enkelte
brukers særskilte behov, ha fokus på ressurser og mestringsevne. De tiltakene som iverksettes
skal meisles ut i dialog med bruker, i enkelte tilfeller også med pårørende/foresatte. God
informasj on, åpenhet og forutsigbarhet er grunnleggende for at innbyggerne skal ha tillit til
tjenestene.

Oslo kommune støtter departementets mål om at retningslinjene må være på et overordnet nivå
slik at institusjonene kan konkretisere nasjonale retningslinjer i lokale planer for derigjennom å
møte ulikheter og sikre lokale tilpasninger. Imidlertid må retningslinjene være tydelige på
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at utdanningsinstitusj onene ikke gis frislipp i hva
som skal vektlegges og være satsningsområder.

Det støttes også at det må sikres en helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis.
Dette vil kreve at tjenestene det utdannes til får større innflytelse på det faglige innholdet i
utdanningene, og at det blir nødvendig med et tydeligere og mer strukturert samspill mellom
tjenestene og utdanningene. Det settes i tillegg store krav til samarbeid mellom ulike lokale
tjenester. Utdanningene må kvalifisere studentene til tverrfaglig samarbeid og til å prioritere
ulike oppgaver. Tilsvarende bør de ulike fakultetene og instituttene ved utdanningsinstitusjonen
samarbeide ved utvikling av studiene og gjennomføring av praksis. Tverrfaglig samarbeid og
samhandling må være gjennomgående både i studier og tjenester.

Samhandlingsreformen med nye forventningene til kommunene stiller krav til samarbeid. I
pasientforløp mellom og innad i spesialisthelsetj enesten og kommunehelsetj enesten er det
sårbare overganger. Oslo kommune anbefaler at samarbeid om fellesemner på tvers av helse-
og sosialfagene tas inn i læringsutbytte for alle utdanningene, for derigjennom at kunnskap om
samhandling og informasj onsutveksling ved overgangene tillegges større vekt. Det bør
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vurderes om deler av studiene kan gjennomføres gjennom felles temaforelesninger og praksis

sammen med andre utdanninger. Studenter som får teoretisk og praktisk trening i å se og løse

problemer sammen, har et bedre grunnlag for konstruktivt samarbeid når de kommer ut i

arbeid.

Oslo kommune vurderer at det er en rekke ulike kompetanseemner som samtlige studenter

innen helse- og sosialfag bør inneha. Det er viktig å avdekke omsorgssvikt, vold, overgrep, rus,

og sosioøkonomiske problemer så tidlig som mulig og følge opp med nødvendige tiltak. Det er

avgjørende at alle yrkesgrupper utdanningsinstitusj onene her representerer innehar dette. Vold

og overgrep skj er inn mot ulike sårbare grupper både i private hj em og på institusj oner og er
utfordrende å avdekke. Traumekompetanse er viktig for økt bevisstgjøring i roller og ansvar i

møte med traumatiserte brukere. Kunnskap om vold, traumer og psykisk helse er Viktig for alle

aldersgrupper.

Kunnskap om arbeidsinkludering er trukket fram under barnevern. Oslo kommune vil påpeke at
dette også er et tema som samtlige helse- og sosialfagutdanninger bør ha. Mange mennesker

med helsebelastninger, funksjonsnedsettelser, sosiale utfordringer o.l. kan med bistand delta i

det ordinære arbeidslivet. Selv om ikke alle har full arbeidskapasitet skal disse menneskene få

utnyttet sine evner og interesser, samtidig som samfunnet får arbeidskraft. Deltakelse i

arbeidslivet kan i seg selv være helsebringende.

Retningslinjene hensyntar samene i det de har status som urfolk. Oslo kommune vil påpeke at
den norske befolkningen er blitt betydelig mer heterogen enn tidligere og forutsetter at

utdanningene gir kulturkompetanse slik at det sikres likeverdige tjenester for alle grupper i

samfunnet, uavhengig av sosiokulturell bakgrunn, religion, kjønn, etnisitet, funksjonsevne,

seksuell orientering o.l. Videre er for eksempel relasjons-, kommunikasjons- og

veiledningskompetanse avgjørende slik at medarbeiderne forstår og kan håndtere ulike
situasjoner med innbyggerne.

Det finnes en rekke velferdstjenester som kan ytes på forskjellige måter innenfor juridisk

ramme. Tjenesteutøveme må kjenne handlingsrommet og kunne bruke dette i tråd med

innbyggernes behov, ønsker og rettigheter og takle dilemmaer som måtte oppstå i denne
sammenheng. Universitet og høyskoler må på sin side være oppdatert på nye retningslinjer

knyttet til nytt lovverk og ihensynta innspill som er kommet gjennom høringer o.l. Et eksempel

er konsekvenser av de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern (GDPR).

Samtlige utdanninger forutsetter at praksis gjennomføres i nært samarbeid med lokale tjenester.

Tidligere ble tjenestene økonomisk kompensert, mens ressursene i dag er samlet og lagt til
utdanningsinstitusj onene hvor midlene for eksempel brukes til samarbeidsprosj ekter,
stipendiatstillinger og lignende. Oslo kommune vil påpeke viktigheten av at innretning og bruk

av disse midlene skjer i tett samarbeid med praksisfeltet.

Læringsutbyttebeskrivelsene er omfattende og det er ikke gitt at alle kompetansebehov i

praksisfeltet kan dekkes innen en bachelor. Oslo kommune stiller spørsmål ved om det er

realistisk å kreve at en bachelorstudent skal kunne planlegge og gjennomføre systematiske

kunnskaps- og utviklingsprosj ekter, og foreslår at studentene heller skal bidra inn i slike
prosesser. Oslo kommune anbefaler at utdanningsinstitusj onene legger til rette for livslang
læring i videre- og masterutdanninger.
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Kommentarer til de enkelte utdanningene:

Barnevernspedagog

Oslo  kommune vil  i  fremtiden ha behov for barnevemspedagoger som arbeider

kunnskapsbasert og reflektert med evne til  å  se både enkeltbam og familier i utsatte

livssituasjoner. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med de involverte som ofie  befinner  seg i

komplekse situasjoner. Dette stiller store krav til relasjons- og kommunikasj onskompetanse. Å

snakke med barn krever egne ferdigheter og en særskilt bevissthet om tid, sted og rom for

samtalen.

Kunnskapsbeskrivelsen for bamevemspedagog vurderes generelt som godt. Oslo kommune
vektlegger at kunnskapen må inkludere prosesser på ulike nivåer som individ og familie,

gruppe og samfunn. Grunnleggende kompetanse om barne- og ungdomspsykologi er en

selvfølge. Det er positivt at kunnskap om sosioøkonomiske ulikheter og sammenhenger trekkes
% fram, hvilket inkluderer levekårutsatte barnefamilier og generasjonsperspektivet.

Oslo kommune savner fokuset på samarbeid om fellesemne med andre helse- og sosialfag og

da særlig sosionomstudiet. Oslo kommune støtter kravene som er satt til praksisstudiene, men
går i tillegg inn for at det settes profesjonskrav til veileder. Veileder skal være

bamevemspedagog, alternativt sosionom.
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De felles læringsutbyttene bør først og fremst ivareta det mer varige kunnskapsgrunnlaget i

barnevern og må formuleres slik at utdanningsinstitusj onene kan forholde seg fleksibelt og

kritiskanalytisk til både kompetansebehovet og metodene som anvendes i praksisfeltet.

Utdanningsinstitusj onene må også kunne velge ut noen spesialiseringsområder som kan
utvikles med forskning og satsing på en utdanningsprofll. For Oslo kommune er det viktig at

læringsutbyttet i de profesj onsspesifikke nasjonale retningslinjene gjenspeiler den kompetansen

som tjenestene og brukerne har behov for og at utdanningene gir et likeverdig tilbud til

studentene på landsbasis.

Ergoterapeut

Som ergoterapeut i Oslo kommune trenger man bred kunnskap om hvordan samspillet mellom

person, aktivitet og omgivelser påvirker mennesker gjennom hele livsløpet. Det er behov for
ergoterapeuter som arbeider kunnskapsbasert, som kan anvende ergoterapeutiske redskaper og

skreddersy tiltak sammen med brukeren slik at tiltakene får best mulig effekt for den enkelte.

Ergoterapeut skal kunne veilede brukere, pårørende og kjenne til og mestre samarbeidet med

andre faggrupper. For å sikre gode pasientforløp må studenten ha kunnskap og ferdigheter i
anvendelse av verktøy som beskriver og kommuniserer helserelaterte forhold i tverrprofesj onell

behandling. Som følge av dette vurderer Oslo kommune at retningslinjene i stor grader er i tråd
med tj enestenes kompetansebehov og at brukerne vil bli godt ivaretatt når ergoterapeut mestrer

de foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene.
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Oslo kommune  støtter at områdene teknologi og hj elpemidler er gitt tydelige krav både når det

gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Anvendelse av disse må ha som mål å

øke grad av selvstendighet, aktivitet og deltakelse i eget liv, ved å kompensere for tapt eller
redusert funksj on, sykdom eller skade.

Oslo kommune ser det som en fordel at det er foreslått fellesemne  i tredje  studieår.  I
retningslinjen er fellesemne og innretningen for dette svakt beskrevet og bør utdypes

ytterligere. Fellesemner kan inkluderes både i den teoretiske og praktiske delen av utdanningen
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og man kan løse og øve på oppgaver på tvers av helse- og sosialfag. Nettbasert undervisning vil

være godt egnet til formålet.

Retningslinjen foreslår minimum åtte uker sammenhengende praksis hvert studieår. Oslo

kommune anbefaler at praksisperioden i første studieår nedjusteres til 3-4 uker og at resterende
uker flyttes til andre og tredje år. En lang praksisperiode første studieår får negative

konsekvenser for det teoretiske fundamentet som er viktig å ha for å utføre ergoterapeutiske

tiltak. Det kan også by på utfordringer å rekruttere gode praksisveiledere til å lære opp
studenter i både grunnleggende teori og praksis. Ved økt omfang av praksis i andre og tredje

studieår kan studentene i større grad fokusere på å mestre oppgaver, kunnskaper og ferdigheter

som de skal opparbeide seg innen de er ferdigutdannet. Oslo kommune støtter at

praksisveileder skal være utdannet ergoterapeut.

Fysioterapeut

Oslo kommune har behov for fysioterapeuter som arbeider kunnskapsbasert med god

kompetanse i å undersøke, vurdere og diagnostisere forhold knyttet til kropp, bevegelse og

funksjon. Fysioterapeuten skal behandle, habilitere og rehabilitere. Ergonomi og ny teknologi

er Virkemidler som medarbeidere skal kunne benytte. Det skal fokuseres på brukermedvirkning,

mestring og hva som er viktig for den enkelte. Fysioterapeuten er også en viktig medspiller i

tverrprofesj onell/-sektoriell samhandling. Oslo kommune savner fokuset på samarbeid om
fellesemne med andre helse- og sosialfag.

Det foreslås obligatoriske praksisstudier som dekker minst 1 200 timer (30 uker fulltid) og at

det i løpet av de 2 siste årene skal gjennomføres minst to praksisperioder av 7 ukers varighet.
En av disse skal gjennomføres i primærhelsetj enesten. Oslo kommune støtter at bred og variert

praksis er viktig for at studentene skal utvikle et tilfredsstillende kompetansenivå, samtidig er

kommunen opptatt av at innhold og kvalitet i praksisstudiene er vel så viktig som lengden på
praksisperioden. Når praksis utgjør en så omfattende del av studiet, fordrer det at

utdanningsinstitusjon og praksissted samarbeider tett om planlegging og gjennomføring.

Innhold i læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformer må tilpasses praksisperiodenes
varighet og egenart og må være kjent for og gjennomarbeidet av partene. Dette anbefales

ytterligere tydeliggj ort i retningslinj en. Oslo kommune støtter at praksisveileder som

hovedregel skal være fysioterapeut med norsk autorisasjon og ha formell veilederkompetanse.
Hvis krav om veilederkompetanse innføres vil dette ha en økonomisk konsekvens for
kommunene, og det forventes at staten kompenserer kommunene for dette.

Oslo kommune vurderer at retningslinjen er gjennomførbar innenfor rammen av en 3-årig

bachelorutdanning og at innholdet i stor grad er i tråd med tjenestens og brukernes behov.

Sosionom

Oslo kommune vil i fremtiden ha behov for sosionomer som arbeider kunnskapsbasert og

reflektert med prosesser på ulike nivåer som individ, gruppe og samfimn. Hovedvekten av

sosionomers arbeid er individuelt sosialt arbeid. I tråd med formålsparagrafen skal

sosialtj enesteloven også bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Dette

forutsetter større tyngde av kunnskap og ferdigheter innen gruppe- og samfunnsarbeid enn hva

som har vært vektlagt i senere tid. Oslo kommune støtter at samfunnsaspektet ved sosialt arbeid

påpekes. Et eksempel er at studiet vektlegger ferdigheter knyttet til likeverd og mangfold,

deltakelse og representasjon, både gjennom individuelt arbeid og samfimnsarbeid.
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Studiets oppbygging forutsetter praksis. Oslo kommune støtter at de lokale utdanningene har

mulighet til lokal organisering av praksis, og at det bør tilstrebes at studenten får erfaring fra to

ulike praksisfelt. Oslo kommune støtter videre at veileder som hovedregel skal være sosionom.

Det bør legges én felles brutto tidsramme for praksis som en del av den teoretiske utdanningen.

Beskrivelsen av sosionomutdanningens læringsutbytte og studiets oppbygging vurderes

generelt som godt.

Sykepleier
Oslo kommune har behov for sykepleiere med bred kunnskap om pleie, omsorg og behandling

av ulike helsetilstander og komplekse sykdomsbilder. Sykepleier har ansvar for å gjøre

selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger og møter sårbare pasienter

gjennom hele livsløpet. Brukerkunnskap og tillit er sentralt da tiltak som iverksettes skal være

tilpasset den enkelte. Oslo kommune trenger sykepleiere som har grunnleggende kunnskap om

digitalisering. Sykepleier har et viktig ansvar i å veilede pasienter, pårørende og kollegaer og er

dermed en viktig ressurs i samhandlingen mellom ulike tj enester.

For at retningslinj en skal være i tråd med tj enestens og brukernes behov foreslår Oslo

kommune flere presiseringer.

Sykepleiere skal arbeide kunnskapsbasert. Erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og funn

ved forskning er viktig for god yrkesutøvelse. For å mestre dette bør det framkomme i

læringsutbyttet at studentene skal ha kunnskap og ferdigheter relatert til kunnskapsbasert

praksis som metode.

Oslo kommune mener også at sykepleiere må ha bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres

særlige behov. Likeledes at det er for lavt kunnskapsnivå at studenten skal kjenne til

farmakologi. For å sikre forsvarlig kunnskapsnivå må det kreves at studentene skal ha innsikt  i

forsvarlig legemiddelbehandling og ha kunnskap om legemidler og hvordan disse virker på

barn, voksne og eldre. Kompetanse i brukermedvirkning og fokus på mestring bør fremheves

tydeligere som del av ferdigheter og generell kompetanse. Oslo kommune finner det heller ikke

tilfredsstillende at kompetanse om kulturelt mangfold er utelatt, og mener dette må med som

egen del av læringsutbyttet.

Helsevesenet i Norge er i rask utvikling, det foregår mye endringsarbeid og ny teknologi tas i

bruk. På bakgrunn av dette foreslås at det tas inn i retningslinj en at sykepleiere skal ha

implementeringskompetanse. Oslo kommune mener også at sykepleiere må ha ferdigheter i å

anvende relevante velferdsteknologiske løsninger. Det er ikke tilstrekkelig at sykepleiere kan

anvende relevant medisinsk-teknisk utstyr.

Etter Oslo kommunes oppfatning skal praksis være heldøgns og over flere uker. Antall uker og

timer er ikke det viktigste, men kvalitativt gode praksisplasser og kompetente veiledere har

betydning. Mer systematisk bruk av simulering kan bidra til å effektivisere praksisstudiene.

Primærhelsetjenesten tilbyr både allsidige og utfordrende problemstillinger, og behovet for

sykepleiere vil i fremtiden være størst i denne delen av helsetjenesten. Herav foreslår Oslo

kommune at studentene tilbys praksis i kommunen ikke bare i første studieår men også det

tredje året. Dette vil være et viktig tiltak også for rekruttering av sykepleiere til tjenesten.
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Oslo kommune støtter at veileder skal være sykepleier og ha veilederutdanning tilsvarende
minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå. Dette har en økonomisk konsekvens for
kommunene, inkl. at sykepleiere tas ut av arbeidsstedet, og det forventes at staten kompenserer
kommunene for dette.

Vernepleier

Oslo kommune vil i fremtiden ha behov for vernepleiere med kunnskaper om
funksj onsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming i et
livsløpsperspektiv. Vemepleiere skal kunne samarbeide med brukere, pårørende og andre
tjenesteytere for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. Oslo
kommune vurderer at innholdet i retningslinj en i stor grader er i tråd med tjenestens og
brukernes behov.

Vemepleiere møter sårbare brukere og Oslo kommune mener det er vesentlig at studenten har
god kompetanse i relasjonsbygging, medbestemmelse og i kartlegging av samtykke. Dette må
derfor tydeliggj øres i retningslinjen. Oslo kommune mener et er Viktig å nevne særskilte
grupper i formålet slik retningslinj en beskriver.

Det foreslås å legge til rette for studentmobilitet og at det skal være mulig med valgbart
fordypningsevne. Oslo kommune stiller seg positiv til dette.

Beskrivelsen av vemepleierutdanningens læringsutbytte og studiets oppbygging vurderes
generelt som godt, og som gjennomførbart innenfor rammen av en 3-årig bachelorutdanning.

Med hilsen

Svein Lyngroth Kari Elisabeth Sletnes
konst. kommunaldirektør konst. seksjonssjef
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