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Høring - forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (fase 2) 

 
NOKUT viser til Kunnskapsdepartementets (KD) brev av 29.november 2018 (ref. sakene 18/08959, - 61, 63, 
64, 65, 66, 69, 71, 72 og 74 og møte mellom NOKUT og prosjektsekretariatet 26.februar 2019.   
 
Det er ikke hensiktsmessig at NOKUT kommenterer utkastene til retningslinjer for hver enkelt utdanning, og 
avgir på denne bakgrunn etter avtale med Mia Andresen (KD), én overordnet uttalelse for alle retningslinjene 
samlet.  
 
I tråd med vårt høringsuttalelse knyttet til forslag om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (ref 
sak 17/00674) vil NOKUT igjen presisere at vi på generelt grunnlag mener at man bør være tilbakeholdne med i 
for stor grad å styre innholdet i utdanninger på nasjonalt nivå. At det bør være noen sentrale kompetansekrav er 
rimelig, men en bør være tilbakeholdne når det gjelder detaljeringsnivået. Ansvaret for kvaliteten i 
studietilbudet ligger fortsatt hos institusjonene. For detaljerte nasjonale føringer (enten i rammeplan eller 
nasjonale retningslinjer), kan etter NOKUTs mening virke hemmende på fagutvikling og innovasjon.  
 
Da NOKUT mener de forhold vi kommenterte i vår høringsuttalelse for fase 1 fortsatt er gjeldende, velger vi å 
videreføre disse tilbakemeldingene, med en presisering knyttet til forskriftsfesting av retningslinjene. NOKUT 
har følgende tilbakemelding når det gjelder hva som bør føyes til i retningslinjene:  
 

 KD bør tydeliggjøre at studietilbudene ved den enkelte institusjon skal utformes i samsvar med krav i 
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Dette 
innebærer blant annet at institusjonene har ansvar for å utforme et samlet læringsutbytte for 
studietilbudet og utforme innhold og emner basert på læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan og 
nasjonale retningslinjer.  
 

 KD bør tydeliggjøre hva det innebærer at retningslinjene skal være førende samtidig som det skal være 
handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell praksis.  
 

 KD bør tydeliggjøre hvordan retningslinjer i forskriftsform skal ha tilstrekkelig fleksibilitet til å endres i 
tråd med endrede kompetansebehov i utdanningene.  
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Med hilsen 
 

Terje Mørland  
direktør Øystein Lund 
 avdelingsdirektør 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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