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18/5469 - Høringsuttalelse fra Helse Sørøst RHF 

på Høring om forslag til nasjonal faglig 

retningslinje for audiografutdanningen - via 

regjeringen.no 

 

Vårt saksnummer: 18/5469 

Høring: Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for 

audiografutdanningen 

Levert: 28.02.2019 08:47 

Gruppering av høringsinstanser: Regionale helseforetak (RHF) og 

helseforetak (HF) 

Avsender: Helse Sørøst RHF 

Kontaktperson: Jarle Henriksen 

Kontakt e-post: jahenrik@helse-sorost.no 

   

Utkast til retningslinje for audiografutdanningen 

1) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med 

tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Svar: (ikke besvart) 
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Kommentar: Helse Sør-øst viser til og støtter de faglig innspillene fra 

regionens helseforetak. 

2) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med 

brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig 

brukerorganisasjoner gi innspill på dette spørsmålet. 

Svar: (ikke besvart) 

3) Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til 

utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi (mulighet for lokal 

tilpasning)? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette 

spørsmålet. 

Svar: For lite detaljerte  

Kommentar: Det bør stilles krav til meget gode skriftlig og muntlig 

norskkunnskaper. 

4) Formålet med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme 

utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig hvilken 

utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes dette å være 

ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? 

Svar: (ikke besvart) 

5) Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

Svar: (ikke besvart) 

6) Er det innhold som bør tas ut av høringsutkastet til retningslinje? 

Svar: (ikke besvart) 

7) Praksisstudier kan beskrives i retningslinjen, men skal da beskrives på 

et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved 



den enkelte utdanningsinstitusjon. Er retningslinjens beskrivelse av 

praksisstudier hensiktsmessig? 

Svar: (ikke besvart) 

8) I hvilken grad er kravene i retningslinjen gjennomførbare innenfor 

rammene av en bachelorgradsutdanning? Vi ber særlig 

utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet. 

Svar: (ikke besvart) 

I hvilken grad vurderes utkastet til retningslinje å ivareta kompetanse om 

samiske brukeres rett og behov for språklig og kulturelt tilrettelagte 

tjenester? 

Svar: (ikke besvart) 

   

Kommentar 

   

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
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