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Høringssvar: Vs: Høring Endringer i universitets- og høyskoleloven

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om endringer i universitets- og høyskoleloven som 
gjelder:  1. Opprettelse av nasjonal vitnemålsbank, 2. Klageordning for SIUs vedtak om programtilskudd, 3. 
NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid og 4. Klagefrist ved forprøver.

1. Opprettelse av nasjonal vitnemålsbank 
NSF er positiv til tiltak som bidrar til kvalitetssikring av helsetjenesten, og støtter departementets forslag til § 
4-13 Vitnemålsbank.                                             
For vurdering av søkere til utdanning og/eller arbeid, er vitnemål og karakterutskrift viktige dokumenter. Det 
brukes store ressurser på registering,  kontroll og tolkning av vitnemål og karakterutskrift fra utdanning. 
Bestått eksamen i alle emner i sykepleierutdanningen er en forutsetning for å søke autorisasjon som 
sykepleier. Autorisasjonen skal sikre at sykepleieren har nødvendige kvalifikasjoner for yrket. En 
vitnemålsbank vil bidra til økt sikkerhet i forhold til forfalskning av vitnemål og karakterutskrift. 

På grunn av økt studentmobilitet bør det ved utvikling av en vitnemålsbank også vurderes hvordan 
utenlandsk utdanning kan inkluderes i løsningen. 

3. NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid 
NSF stiller seg positiv til arbeidet som bidrar til kvalitetssikring av studietilbud, utdanning og 
utdanningsinstitusjoner. NSF støtter derfor departementets forslag om endringer i forskriftshjemmel som 
gjelder NOKUT sitt ansvar for å føre tilsyn med institusjonens samlede kvalitetsarbeid, tilsyn med 
studietilbud, presisering av selvakkrediteringsretten og NOKUTs tilsynsrolle knyttet til denne.
Som følge av Strukturmeldingen foregår det flere sammenslåinger av institusjoner. Å kvalitetssikre 
akkreditering av nye studieprogrammer og gjennomføre tilsyn med eksisterende utdanninger vil derfor være 
viktig . At akkreditering av en institusjon og faglige fullmakter kan trekkes tilbake dersom institusjonene ikke 
har et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring, vil bidra til å styrke kvaliteten i nye og eksisterende 
studieprogrammer.  Samlet vil dette heve kvaliteten i utdanningen og i utdanningsinstitusjonene. 
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4. Klagefrist ved forprøver i forbindelse med sommerkurs i matematikk spesialt tilrettelagt for 
lærerutdanningen, med eksamen i august.
NSF støtter departementets forslag om at institusjonen kan, dersom sensurtidspunkt kunngjøres før forprøve 
avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve, men at klagefristen ikke settes 
kortere enn én uke.  NSF  er positivt til opptakskrav som bidrar til å sikre kvalitet, kompetanse og kvalitet ved 
lærerutdanningen, og at det tilrettelegges for at studenten kan komme i gang med studiet så fort som mulig 
etter prøven er avholdt.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Eva Østvik
Fagsjef Rådgiver
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