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 Høringssvaret kommer fra

o Universitet/høyskole

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o TPS-nettet. nettverk mellom universitet og høgskoler om

tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfaglige

profesjonsutdanninger.

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

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

o Barnevernspedagogutdanningen

o Bioingeniørutdanningen

o Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Radiografutdanningen

o Sosionomutdanningen

o Sykepleierutdanningen

o Vernepleierutdanningen

 Barnevernspedagogutdanningen: 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er en felles kompetanse

som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen
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beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Av hensyn 

til tjenesten til brukerne bør tverrprofesjonelle 

samhandlingskompetansen være mer sammenlignbar og generisk 

for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Forslag vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: Etter 

endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere hvordan 

egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Nei 

 Begrunn svaret  

o Savnes krav om tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis 



 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 

 Er det andre høringsinnspill?  

o TPS nevnes ikke i formålsbeskrivelsen. 

 Bioingeniørutdanningen: 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse 

som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte 

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen 

beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør av hensyn til 

brukernes behov være mer sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 



 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. På dette grunnlag vil vi 

foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: Etter endt 

utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere hvordan 

egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Nei 

 Begrunn svaret  

o Det stilles ikke krav om TPS i praksis 

 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 

 Er det andre høringsinnspill?  

o TPS nevnes ikke i formålsbeskrivelsen 

 Ergoterapeututdanningen: 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 omhandler TPS. Samtidig er TPS en felles 

kompetanse som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal 

ha; en kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre 



involverte profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I 

det perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-

kompetansen beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. 

TPS beskrives med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike 

deler av profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus 

rehabilitering etc. 

 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 Den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 



 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o I den grad at TPS er godt omhandlet som en del av praksisstudiene 

 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 

 Hvordan vurderes mulighetene ev. utfordringene med et felles 

undervisningsopplegg?  

o Interessant med tanke på tverrprofesjonell samarbeidslæring 

 Fysioterapeututdanningen: 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse 

som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte 

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen 

beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 



 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o I den grad at tverrprofesjonell samarbeidslæring er beskrevet som en 

del av praksisstudiene. 

 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 

 I hvilken grad vurderes dette som ønskelig? Besvar på en skala fra 1 -5, der 

'1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o 5 



 Begrunn svaret  

o Veilederkompetanse er av stor betydning for kvalitet i 

praksisstudiene, herunder generell veiledningskompetanse, samt 

kompetanse i å veilede tverrprofesjonelle grupper. 

 I hvilken grad vurderes dette som gjennomførbart? Besvar på en skala fra 1 

-5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Savnes en tydeliggjøring av TPS som en del av studiets formål 

 Radiografutdanningen: 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse 

som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte 

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen 

beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o I den grad at tverrprofesjonell samarbeidslæring er ivaretatt. 

 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 

 I hvilken grad vurderes dette som hensiktsmessig og gjennomførbart? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i 

svært stor grad'  

o Vet ikke 

 Bør retningslinjen inneholde er minimumskrav til innholdet i praksisstudiene?  

o Ja 

 Begrunn svaret  



o Tverrprofesjonell samarbeidslæring bør være et av minimumskrav 

 Sosionomutdanningen: 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse 

som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte 

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen 

beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 



samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o I den grad at TPS er ivaretatt 

 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 

 Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt 

tilstrekkelig'  

o Vet ikke 

 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 Tverrprofesjonell samarbeidslæring er grundig behandlet i 

retningslinjene. TPS er imidlertid en felles kompetanse som alle 

helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en kompetanse 

som skal utøves i samarbeid med andre involverte profesjoner og 

derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det perspektivet er det 

overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen beskrives i 

retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives med ulik 

taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 



 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere 

 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 



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

sammenheng i utdanningen?  

o Vet ikke 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o Vet ikke 

 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 3 

 Begrunn svaret  

o tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse som 

alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 

kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte 

profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 

perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen 

beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS beskrives 

med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av 

profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus rehabilitering etc. 

 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 Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles 

diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike utdanningene – om 

hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den 

tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen bør være mer 

sammenlignbar og generisk for alle. 

 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 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  



o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke 

kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 

samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell 

kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 

samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 

2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. Forslag På dette 

grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er til alle retningslinjene: 

Etter endt utdanning skal studentene kunne: Kunnskap: Diskutere 

hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt 

samarbeid for at pasientene kan få et optimalt helse- og 

velferdstjenestetilbud Ferdighet: Anvende egen 

profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 

profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere Generell kompetanse: 

Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og 

begrunne sin forståelse i relevant teori. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o TPS er ivaretatt i beskrivelsene 

 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 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Vet ikke 

Gi tilbakemelding 
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