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Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring til forslag om å endre lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter 
og høyskoler,  og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

NSF har følgende kommentarer:

1.
Sammensetning i NOKUTS styre

NSF støtter forslaget om å øke sammensetningen i NOKUTs styre med ett studentmedlem fra fagskolesektoren. 
Fagskoleutdanningene omfattes av NOKUT`s mandat og ansvarsområde, og et studentmedlem i styret vil sikre 
fagskolestudentenes innflytelse i saker som angår dem. 

2.
Nasjonale deleksamener. 

NSF støtter forslaget om å avholde nasjonale deleksamener i høyere utdanning. 
Nasjonale deleksamener kan være et virkemiddel i kvalitetssikring av utdanningene som bidrar til en mer helhetlig 
utdanning. Resultater fra prøvene vil gi fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljø, og bidra 
til å utvikle fagmiljøene. Resultater fra nasjonale prøver vil også gi institusjonene, myndigheter og andre aktører 
informasjon om studentenes kunnskapsnivå, samt sikre at studentene har de kvalifikasjoner og felles sluttkompetanse 
som trengs når de skal ut i arbeid. Det vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og sammenlignbar informasjon om 
det faglige nivået ved studiestedene. 

Nasjonale kvalitetskrav i sykepleierutdanningen vil bidra til pasientsikkerhet gjennom å kvalitetssikre det samlede 
kunnskapsgrunnlaget som sykepleierutdanningen utgjør, og som er grunnlaget  for autorisasjon som sykepleier. 
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3.
Adgang til å utstede overtredelsesgebyr

NSF støtter forslaget om å ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av tittel, grad eller yrkesutdanning samt uaktsom bruk 
av vernet institusjonsbetegnelse.  
NSF mener det ved brudd på bestemmelsene må iverksetter hensiktsmessige sanksjoner.
Sykepleiere bruker titler og betegnelser som utdanningen, autorisasjon og funksjon berettiger til, og som gir samfunnet 
informasjon om kvalifikasjoner og ansvar. Formålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og 
bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet.  Misbruk av tittel, grad, 
yrkesutdanning eller vernet institusjonsbetegnelse er i strid med loven.

4.
Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett.

NSF støtter forslag om krav til  lovlig opphold for å få studierett ved norske universitet- og høyskoler. Utenlandske 
studenter har lovlig opphold mens søknaden deres om oppholdstillatelse er til behandling,  og beholder sin studierett til 
saken er endelig avgjort. Studenter som får avslag på sin søknad om opphold og som oppholder seg i landet etter 
fastsatt utreisefrist vil tape studieretten.

NSF støtter ikke forslaget om å pålegge utdanningsinstitusjonene å innhente opplysninger om oppholds status fra 
utlendingsmyndighetene. NSF mener det fortsatt er utlendingsmyndighetenes ansvar å kontrollere oppholdstillatelser, 
og at gjeldende lover og regler håndheves.
 

5.
Beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater. 

NSF støtter ikke forslaget om fastsettelse i  forskrift at tid til forskerutdanning ikke skal regnes som tjeneste i forhold til 
lov om statens tjenestemenn §§ 9 og 10. 

NSF foreslår at før det vedtas et unntak fra gjeldende lov , gjøres en kartlegging blant arbeidsgivere av problemets 
omfang og betydning, samt konsekvenser for aktuelle  grupper. Dette er en problemstilling som bør løses nasjonalt og 
ikke ved hver enkel virksomhet. Problemstillingen har vært forhandlingsgjenstand etter både Tjenestemannsloven og 
Hovedavtalen i staten, og bør i tillegg diskuteres i gjeldene instanser som et ledd i revisjonsarbeidet som pågår der. Å 
fjerne stillingsvernet er en alvorlig inngripen i de ansattes rettigheter.

For å sikre kvalifikasjonsprinsippet har NSF som overordnet prinsipp at ledige stillinger til enhver tid besettes av den 
som er best kvalifisert. 

6.
Endring av egenbetalingsforskriften – innføring av krav om egen PC for studenter.  

NSF støtter ikke forslag om innføring av krav om egen PC for studenter. 
Prinsippet om lik rett til utdanning er grunnsteinen i norsk høyere utdanningspolitikk. Muligheten for å ta høyere 
utdanning skal være lik for alle, uavhengig av sosial og økonomisk status. I vår digitale tidsalder er det naturlig å se på 
PC som et læremiddel, og selv om de fleste studenter har egen PC i dag kan krav til egen bærbar PC føre til et svekket 
prinsipp om like muligheter til utdanning. 

Om forslaget likevel får gjennomslag bør utdanningsinstitusjonene tilby utlån av PCèr til de studenter  som av ulike 
årsaker ikke har egen bærbar PC.  
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Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: UNIO
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