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Høringssvar: Vs: Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om endring i forskrift om opptak til høyere 
utdanning.

NSF har tidligere foreslått og etterspurt innføring av karakterkrav i både norsk og matematikk. Språk og 
mattekunnskaper er essensielle. Sykepleiere skal dokumentere, veilede og undervise. Gode 
norskkunnskaper er avgjørende for en sikker og god dialog med pasientene, og gode kunnskaper i 
matematikk er nødvendig for eksempel for å kunne regne ut hvor mye medisin pasienten skal ha. NSF 
anbefaler at ordningen i tillegg må gjelde for matematikk, og at karakterkrav raskt etableres som en 
permanent ordning. 

Det er i dag store forskjeller på hvor vanskelig det er å komme inn på sykepleierstudiet ved 
utdanningsinstitusjonene. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom opptaksnivå, karaktersnitt, 
gjennomføringsevne og frafall. Inntaksnivået har direkte innvirkning på sluttkompetansen etter endt 
utdanning. Kun 40 % av bachelorstudentene i sykepleie gjennomfører studiet på normert tid.

NSF mener innføringen av karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen bidrar til å sikre kvalitet, 
kompetanse og kapasitet til å møte befolkningens behov for helsetjenester i tiden fremover. Å sette krav til 
utdanningen handler om pasientsikkerhet. Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse 
fremtidens oppgaver innen helse og omsorg.

NSF er positiv til forslag som vil øke kvaliteten og gjennomstrømming i sykepleierutdanningen. Karakterkrav i 
norsk kan gi studentene et bedre utgangspunkt for å fullføre studiet, fordi studiet krever evne til både muntlig 
og skriftlig kommunikasjon. 

NSF støtter forslaget om karakterkrav minimum 3 i norsk til opptak ved sykepleierutdanningen. NSF 
anbefaler at ordningen raskt etableres som en permanent ordning ved alle bachelorutdanninger i sykepleie. 

Med vennlig hilsen

Digitalt godkjent av forbundsleder, 26.10.2015 - 09:10:18



2

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 26.10.2015 - 09:10:18


	_GoBack
	bmLedInCharge
	bmLedORef
	bmInCharge
	bmORef
	bmLedODate
	bmLedYRef
	bmLedMember
	bmODate
	bmYRef
	bmMember
	bmTitle
	bmText
	bmClosing
	bmFromCompany
	bmLawyer01
	bmVAddress
	bmLawyer02
	bmPAddress
	bmLawyer03
	bmZipCity
	bmLawyer04
	bmPhone
	bmLawyer05
	bmFax
	bmLawyer06
	bmEmail
	bmLawyer07
	bmBank
	bmLawyer08
	bmLedInvoice
	bmLawyer09
	bmInvoice
	bmLawyer10
	bmLawyer11
	bmLawyer12
	bmSignature01
	bmInChargeSignature
	bmSignature01Title
	bmInChargeTitle
	bmLedCopy
	bmCopy

