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Som et helt overordnet innspill for alle profesjonsutdanninger gjelder at utdanningen skal 
sørge for at studentene etter endt utdanning ser seg og sin arbeidsinnsats som en del av en 
samlet helsetjeneste. 
 
Den vanligste kritikk som rettes mot dagens helsevesen fra pasienter og brukere, er at de 
enkelte deler av tilbudet, selv om de isolert kan være utmerkede, altfor ofte ikke henger 
sammen. Med stadig økende spesialisering, blir dette stadig mer krevende å rette opp. Av de 
mange tiltak som skal bøte på dette, vil de grunnholdninger helsepersonell av alle profesjoner 
i grunnutdanningen får om hvordan man skal samarbeide i tjenesten som helhet, og eget 
ansvar for å bidra til dette, være helt sentralt. 
 
Studentene skal etter endt utdanning ikke bare samarbeide med medarbeidere og andre 
profesjoner i møte med enkeltpasienter eller innad i den enkelte avdeling eller annen enhet.  
 
De må også se seg selv som en del av et samlet helsevesen. 
 
Det betyr: 
 

1. Å forstå og hele tiden tenke over hvordan egen utøvelse av yrket påvirker de øvrige 
deler av helsetjenesten sin mulighet til å løse sine oppgaver, og hvordan egen innsats 
skal være tilpasset helhetlige pasientforløp, ikke kun hensynet til drift innenfor eget 
fagområde eller organisatorisk enhet. 

2. At egne ønsker når det gjelder organisering av helsetjenesten og arbeidsprosesser må 
sees i lys av hva som er den beste løsning for pasientforløp og helsevesenet som helhet, 
ikke kun den lille del av helsevesenet der den enkelte arbeider. 
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3. Å forstå at de IKT-systemer man skal bruke skal være en del av et samlet IKT-system, 
der man må velge de løsninger som for helsetjenesten samlet er best, noe som ikke 
nødvendigvis er optimalt for den enkelte medarbeider eller enhet. 

4. At prioritering av eget fagområde eller avdeling/enhet må balanseres innenfor 
helsetjenestens samlede økonomiske rammer, og balanseres mot like legitime behov 
innenfor andre deler av helsetjenesten. 

Generelle innspill 
Kvalitet, pasientsikkerhet og forbedring/læring av feil, må være et gjennomgående tema i 
utdanningsløpene. 
 
Dette krever fokus på forbedringsarbeid og innovasjon. Vi ønsker at studentene i større grad 
kan bidra til utvikling/forbedring av helsetjenesten gjennom å være «endringsagenter». Dette 
må også gjenspeiles i samarbeidet og avtaler mellom utdanningsinstitusjon og virksomhetene 
som praksisarena. 
 
Basisforståelse for bruk av teknologi og digitalisering er i økende grad avgjørende for god 
oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med og involvering av 
praksisvirksomhetene er nødvendig for å konkretisere innhold i utdanningene knyttet til 
disse temaene. 
 
Praksisløpene må ha en viss lengde for å sikre kvalitet og kontinuitet i praksisstudiene, for å 
bidra til tilstrekkelig læringsutbytte. Det er ønskelig med et mer forpliktende samarbeid 
mellom praksisvirksomhet og utdanningsinstitusjon for konkretisering av læringsaktiviteter 
og læringsutbyttebeskrivelser. 
 
Det må gis økt rom for fleksibilitet og mobilitet knyttet til utdanningsløpet. Økt bruk av 
alternative praksisarenaer som poliklinikk og dagkirurgi mv., må gjøres mulig gjennom 
konkretisering av læringsaktivitet og læringsutbytte. Det må skapes felles forståelse for 
innholdet på de ulike praksisarenaene. 
 

Spørsmål som Kunnskapsdepartementet ønsker svar på. 

I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? 
Det kunne med fordel vært nevnt noe angående endringer i tjenestens behov som vil oppstå 
på grunn av endringer i befolkningssammensetning og teknologisk utvikling.   

I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med brukernes fremtidige behov 
for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig brukerorganisasjonene gi innspill på dette 
spørsmålet. 
Samme kommentar som over. 

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. 
Vi kan ikke se at dette er nevnt i dokumentet. 
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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? 
Det finnes bare en utdanningsinstitusjon. 
 

Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
Ingen kommentar. 

Er det innhold som bør tas ut av høringsutkastet til retningslinje? 
Ingen kommentar. 

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? 
Ingen kommentar. 

I hvilken grad er kravene i retningslinjen gjennomførbare innenfor rammene av en 
bachelorsutdanning? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet. 
Hvis man skal rekke å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om selve audiologifaget vil mange av 
de omkringliggende emner kun kunne belyses helt overfladisk. Dette burde kanskje komme 
mer tydelig frem i dokumentet.  

I hvilken grad vurderes utkastet til retningslinje å ivareta kompetanse om samiske brukeres 
rett og behov for språklig og kulturelt tilrettelagte tjenester? 
Vi kan ikke se at dette er nevnt foruten i introduksjonen som vel er en felles tekst. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Hilde Brit Christiansen        
direktør medarbeider, organisasjon og teknologi Baard-Christian Schem 
 fagdirektør 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur 
 

All elektronisk post sendes til post@helse-vest.no 
 
 
 
 
 
 


