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 Høringssvaret kommer fra

o Statlig etat

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Statens helsetilsyn

 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 4

 Begrunn svaret

o Retningslinjene syns å være i tråd med tjenestenes og brukernes

behov i stor grad. Statens helsetilsyn stiller likevel spørsmål om

kompetansekravet når det gjelder psykiske lidelser og psykisk helse

bør være «har kunnskap om» i stedet for «kjenner til». Det samme

gjelder for «rus og avhengighetsproblematikk». Dette er store og

viktige områder som sykepleiere må ha god kompetanse på.

 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 4

 Begrunn svaret

o Kommentar til spørsmål 88 og 90: Disse spørsmålene mener Statens 

helsetilsyn er ett og samme spørsmål, da brukernes behov inngår i

tjenestenes fremtidige behov for kompetanse.

 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
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læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for 

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'  

o 6 

 Begrunn svaret  

o Statens helsetilsyn mener at den grad av styring som det legges opp 

til i retningslinjen er hensiktsmessig og nødvendig. En autorisasjon 

som sykepleier skal si noe om den nyutdannede sykepleierens 

kompetanse, uavhengig av hvilke høyskole/universitet det er studert 

ved. 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Med bakgrunn i tilsynssaker vil vi peke på at utdanningen bør 

inneholde fokus på en klar rolleforståelse, der studentene lærer seg 

å være bevisst på sin rolle og sitt ansvar som yrkesutøver. Dette er 

sentralt for forsvarlig yrkesutøvelse og for den allmenne tilliten til 

yrkesgruppen. Studentene må få en forståelse av at også handlinger 

utenfor yrkesutøvelsen kan påvirke den allmenne tilliten. 

 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 

 Begrunn svaret  

o Svaret «vet ikke» begrunnes med at vi som tilsynsmyndighet ikke tar 

standpunkt til lengden på studiet. 

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

sammenheng i utdanningen?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o Vanskelig å vurdere, men retningslinjene vurderes å gi et godt 

utgangspunkt for det. Gjennomgående tema vurderes å være en av 

flere måter å sikre dette på. I tillegg til temaene som er beskrevet 

som gjennomgående tema i retningslinjene (tverrprofesjonell 

samarbeidslæring, legemiddelhåndtering, kvalitetsutviklingsarbeid, 

og pasientforløp) vil vi peke på brukermedvirkning og samarbeid med 

pasient/bruker og pårørende. Vi mener at dette som gjennomgående 

tema kan bidra til å sikre helhet og sammenheng i studiet. Temaet 



pasientforløp bør også inneholde samordning og koordinering av 

tjenester. 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o Vet ikke 

 Begrunn svaret  

o Statens helsetilsyn mener det avgjørende er den totale lengden på 

praksis og praksisens kvalitet, det vil si tilrettelegging av 

læringssituasjoner og læringsmiljø med oppfølging og veiledning, 

både fra utdanningsinstitusjonen og tjenestestedet. Det vurders 

imidlertid som hensiktsmesig og riktig å stille krav om at praksis 

inkluderer døgnkontinuerlig pasientoppfølging. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Statens helsetilsyn vil peke på betydningen av at sykepleiere er godt 

kjent med aktuelt lovverk. Med kunnskap om krav til virksomhetens 

ansvar for styring og ledelse kan sykepleiere påvirke rammene de 

arbeider innefor. Videre er helsepersonells taushetsplikt og 

dokumentasjonsplikt to områder som sykepleiere må ha godt 

forankret. 
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