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 Høringssvaret kommer fra

o Annet

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og

Sør (RBUP Øst og Sør)

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)

o Sykepleierutdanningen

 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 3

 Begrunn svaret

o Barn og unges psykiske helse, utvikling og omsorgsbehov bør

vektlegges, samt barn som pårørende.

 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 3

 Begrunn svaret

o Tydeliggjøring av brukermedvirkning i samarbeid med

profesjonsutøver for å gi tilpasset tjenestetilbud

 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
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 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Organisasjons- og lederkompetanse - spesielt i praksisstudiene, 

samt koordinering og oppfølging i pakkeforløp. 

 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 Vet ikke 

 Begrunn svaret  

o Livsløpsperspektivet; Ivaretas utvikling og helse i alderen 0-23 år? 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o B 

 Begrunn svaret  

o Ivaretakelse av at sykepleierutdaningen er en praktisk utdanning - 

praksis kan være bindeleddet mellom teori og praksis. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Del I Helse og sykdom: KUNNSKAP - nr 9. Psykiske lidelser, psykisk 

helse og "psykiske traumer". FERDIGHETER nr. 2 Førstehjelp "samt 

førstehjelp ved selvmordsfare" Del V Kvalitet mv: GENERELL 

KOMPETANSE: Et nytt nr. 6. "Kan planlegge og gjennomføre 

selvmordforebyggende tiltak" Del VI Innovasjon mv: KRAV TIL 

PRAKSISSTUDIENE: Psykisk helse, psykiatri "og psykiske traumer" 

og nytt kulepunkt "Kommunikasjon og samhandling". 

Gi tilbakemelding 
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