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 Høringssvaret kommer fra

o Universitet/høyskole

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

 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 Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Radiografutdanningen

o Sykepleierutdanningen

o Vernepleierutdanningen

 Er det andre høringsinnspill?

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP,

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om

generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til

synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik
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prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 

institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 

fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 

gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 

antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 

praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 



internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 

bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig  

 Er det andre høringsinnspill?  

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA 

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, 

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et 

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 

generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og 

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært 

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik 

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en 

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i 

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske 

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere 

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart 

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til 

synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik 

prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 

institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 



fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 

gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 

antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 

praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 

internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 



bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig å 

 Er det andre høringsinnspill?  

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA 

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, 

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et 

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 

generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og 

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært 

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik 

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en 

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i 

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske 

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere 

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart 

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til 

synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik 

prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 

institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 

fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 



gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 

antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 

praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 

internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 

bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig å 

 Er det andre høringsinnspill?  

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA 

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, 

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et 

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 



generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og 

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært 

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik 

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en 

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i 

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske 

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere 

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart 

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til 

synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik 

prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 

institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 

fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 

gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 



antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 

praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 

internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 

bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig å 

 Er det andre høringsinnspill?  

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA 

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, 

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et 

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 

generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og 

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært 

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik 

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en 

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i 

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske 

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere 

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart 

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til 



synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik 

prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 

institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 

fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 

gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 

antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 



praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 

internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 

bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig å 
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o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA 

LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, 

OSLOMET Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-

programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 

felles læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et 

incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 

generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og 

evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene svært 

profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik 

RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet til en 

forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i 

en prosess på tvers av universitetet, med mål å enes om generiske 

læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere 

LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt kunne KD ha spart 

utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til 

synergier, og ikke minst effektivisert dette ved å fasilitere en slik 

prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i 

prosjektgruppene. Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene 

fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de 

gjenkjennelige på tvers. De bør ha felles layout, organisering og 

tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver 

utdanning. Retningslinjene skal ifølge KD være førende for 

institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 

handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og 



institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 

fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere 

handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike likest mulig 

forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at 

departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Antall 

kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer: - 

Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall 

LUBer og høyt antall kompetanseområder. I forslagene er 

gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med 

flest LUBer beveger seg på et høyt detaljeringsnivå, og likner LUBer 

på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres. Et høyt 

detaljeringsnivå kan utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar. 

- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle 

utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå for sterk 

detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår 

har man ikke lykkes med dette. Fakultetet anbefaler at KD og 

programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, 

antall kunnskapsområder og LUBer. LUBene bør ligge på 

programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av 

utdanningene innen samme fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til 

UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning. - BA-

utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye 

antallet LUBer i enkelte av retningslinjene stiller vi spørsmål om det 

er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene. - Tema 

som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og 

velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, kunnskapsbasert 

praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, 

internasjonalisering. Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må 

ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør 

internasjonalisering (inn- og utveksling). Bacheloroppgave er i 

retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi 

forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid av minimum 15 

studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en 

felles bestemmelse om dette på tvers av retningslinjene. Praksis: 

Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan 



bære preg av mer input enn output. Finansiering: Det stilles 

spørsmål om det er mulig å 
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