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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 Vernepleierutdanningen

 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 4

 Begrunn svaret

o Helsetilsynet mener at retningslinjen ikke fokuserer tilstrekkelig på

kunnskap om internkontroll. Kunnskap om internkontroll er

avgjørende for å kunne yte (planlegge, gjennomføre, evalueres og

korrigeres) tjenester på alle nivåer i vårt velferdssystem. For mer

informasjon: Se rapport fra landsomfattende tilsyn 2016

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?w=2016 Helse- 

og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

 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 Helsetilsynet vurderer at retningslinjen i stor grad er i tråd med

brukerens fremtidige behov for kompetanse i tjenestene, men savner

synliggjøring av økt brukermedvirkning (selvbestemmelse, vurdering

av samtykkekompetanse og tjenester i private hjem) på individ- og

gruppenivå.

mailto:arm@helsetilsynet.no
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?w=2016


 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 3 

 Begrunn svaret  

o Helsetilsynet mener at den grad av styring som det legges opp til i 

retningslinjen er hensiktsmessig og nødvendig. En autorisasjon som 

vernepleier skal si noe om den nyutdannede vernepleierens 

kompetanse, uavhengig av hvilke høyskole/universitet det er studert 

ved. 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Ja. Helsetilsynet vil spesielt trekke frem at krav til teoretisk og 

praktisk kunnskap om internkontroll og kontinuerlig 

kvalitetsforbedring er mangelfull i retningslinjen. Helsetilsynet har 

over lang tid fokusert på viktigheten av operativ internkontroll hos alle 

tjenestesteder. https://www.helsetilsynet.no/ 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o Helsetilsynet vil bemerke at kravene til praksisstudiene i større grad 

bør spesifiseres og knyttes tydeligere opp mot tjenestene til 

utviklingshemmede. 

 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 3 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o Helsetilsynet mener det er viktig at vernepleierutdanningen fortsetter 

å rette seg mot tjenestene til mennesker med diagnosen 

https://www.helsetilsynet.no/


utviklingshemming. Landsomfattende tilsyn 2016 viser at tjenestene 

til mennesker med utviklingshemming ofte har for lav kompetanse, 

og ved å gjøre utdanningen mer generell kan en konsekvens være 

ytterligere utfordringer med å sikre tilstrekkelig kompetent personell 

til denne brukergruppen. 

 Hvilke konsekvenser vil dette har for utdanningsinstitusjonene?  

o Helsetilsynet har ikke tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne uttale seg 

om konsekvensene ved bruk av valgbart fordypningsemne. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Helsetilsynet vil peke på betydningen av at vernepleiere er godt kjent 

med aktuelt lovverk. Med kunnskap om krav til virksomhetens ansvar 

for styring og ledelse kan vernepleiere påvirke rammene de arbeider 

innefor. Videre er helsepersonells taushetsplikt og 

dokumentasjonsplikt to områder som vernepleiere må ha godt 

forankret. 

Gi tilbakemelding 
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