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Høringssvar: Høring - 17/364 Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring. NSF er fornøyd med at departementet nå legger frem en 
helhetlig plan for utvikling av nytt styringssystem. Grunnprinsippene og strukturen som presenteres i det nye systemet 
med styring på tre nivå, er i tråd med våre tidligere innspill. Det nye systemet må gi mulighet for endring med 
utgangspunkt i befolkningens behov, endringer i helsetjenesten og forutsetter et kontinuerlig lærings- og 
forbedringsarbeid. NSF har følgende kommentarer til det nye forslaget: 

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene
Forskriften som skal gjelde for alle de nitten helse- og sosialfagutdanningene med felles formål og felles innhold på et 
overordnet nivå, er i tråd med behovet for tverrprofesjonelt samarbeid i helsetjenesten. NSF mener at nasjonal styring 
av innholdet i utdanningene er påkrevd av hensyn til pasientsikkerhet, forutsigbarhet og konsistens i helseprofesjonene 
og de oppgaver som skal løses. 

Det er også behov for nasjonal styring av sykepleiernes spesialistkompetanse. Slik sett er det uheldig at de 
rammeplanstyrte videreutdanningene ikke sees i sammenheng med utviklingen av nytt styringssystem for 
bachelorutdanningen i sykepleie. De nåværende rammeplanstyrte utdanningene og utdanningene uten rammeplaner 
må sees i sammenheng for å sikre kvalitet og et helhetlig tilbud til pasienter og brukere av helsetjenesten, eksempelvis  
bachelorutdanningen i sykepleie,- videreutdanninger i sykepleie og medisinerutdanningen. Sykepleiere samarbeider tett 
med leger om behandling av pasientene.  NSF mener derfor det er uheldig å tenke to ulike løp i arbeide med utvikling 
av de nasjonale retningslinjene for disse utdanningene.

Den nye forskriften og retningslinjene må ivareta kravene i direktiv 2005/36/EU og direktiv 2013/55/EU om godkjenning 
av yrkeskvalifikasjoner for lovregulerte yrkesgrupper som krever profesjonsgodkjenning (autorisasjon). Dette gjelder 
blant annet sykepleier, jordmor og lege. Autorisasjonen stiller krav til sykepleierutdanningens innhold og omfang av 
praksisstudier (50% praksisstudier og minimum 2300 timer direkte pasientkontakt). 

§2 Felles læringsutbytte. 
De foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene som er beskrevet definerer en generell kompetanse for alle de 19 
utdanningene. For sykepleierutdanningen vil det være nødvendig med utvidede områder og høyere, definerte krav til 
sluttkompetansen på enkelte av kompetanseområdene. Dette vil NSF følge opp i arbeidet med de nasjonale 
retningslinjene som kommer på høring i desember. 
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§3 Praksisstudier.
Kvaliteten i praksisstudiene er avgjørende for den samlede studiekvaliteten. Undersøkelser viser at kvaliteten i 
praksisstudiene for enkelte av de helse og sosialfaglige utdanningene er for dårlig. Utfordringer knyttet til tilgang, kvalitet 
og relevans på praksisplasser og kompetente veiledere er godt dokumentert og har vært en utfordring over tid. Det må 
stilles krav til veileders kompetanse. Det gjelder både profesjonskompetanse, akademisk kompetanse, 
veiledningskompetanse og kompetanse i å jobbe kunnskapsbasert. Kravet om formell veilederutdanning må 
forskriftsfestes. 

De nasjonale retningslinjene som skal utarbeides må stille krav til at praksisstedene tilbyr kunnskapsbaserte  tjenester, 
og at studentene trenes i å etterspørre, kritisk vurdere, og formidle kunnskap i samspill med andre. Felles 
sluttkompetanse innen samme utdanning må sikres uavhengig av hvor man tar sin utdanning. Forpliktende samarbeid 
mellom utdanningene og praksis om praksisstudiene, må reguleres av samarbeidsavtaler. De nasjonale retningslinjene 
må konkretisere tiltak som tar opp i seg anbefalingen fra universitets- og høyskolerådet sin sluttrapport fra 
Praksisprosjektet. NSF forventer at de foreslåtte tiltakene i rapporten forskriftsfestes.  

§4 Nasjonale retningslinjer.
NSF stiller spørsmål til statusen til de nasjonale retningslinjene når disse ikke foreslås forskriftsfestet. Forskriften slår 
fast at retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene, men hvilke sanksjonsmuligheter 
har departementet overfor institusjonene dersom retningslinjene i seg selv ikke er forskriftsfestet?

Undersøkelser viser at det er svært forskjellig hvordan de ulike utdanningsinstitusjonene følger dagens rammeplan for 
bachelorutdanningen i sykepleie, med store forskjeller i utdanningenes struktur og innhold, vurdering og 
eksamensformer. Dette er kvalitetsutfordringer. Det er behov for en betydelig standardisering, av både teoretiske og 
praktiske studier i sykepleierutdanningen, samtidig som det må gis rom for utvikling i tråd med helsetjenestens utvikling 
og pasientenes behov for helsetjenester. De nasjonale retningslinjene må angi krav til sykepleiernes sluttkompetanse, 
og samsvare med kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (2011) som omfatter alle 
nivåene i utdanningssystemet. Lik utdanning og kompetanse for sykepleiere er en forutsetning for å sikre pasienten 
kvalifiserte sykepleiere, faglig forsvarlig- og riktig helsehjelp.

Dagens rammeplaner ivaretar prinsipper som det er viktig å videreføre når de nasjonale retningslinjene skal utvikles. 
Nasjonal styring av innholdet i sykepleierutdanningen er påkrevd av hensyn til pasientsikkerhet, forutsigbarhet og 
konsistens i helseprofesjonene, og de oppgaver som skal ivaretas. Et grunnleggende krav til en autorisert sykepleier, er 
at hjelpen de yter skal holde en viss standard. Slik sett har rammeplanene en viktig funksjon som grunnlag for 
autorisasjon. Autorisasjonen er et «kvalitetsstempel» på at sykepleieren oppfyller de kravene som gjelder for 
yrkestittelen, faglig og formelt, og skal sikre at den som utøver et arbeid har den nødvendige kompetansen. 
Lovgivningsmessig er dette uttrykt gjennom kravet om faglig forsvarlighet som fremgår av helsepersonelloven § 4 (1).
Programgruppenes sammensetning. 
Programgruppene skal ha ansvar for å utvikle og revidere retningslinjene for «sine» utdanninger, og sammensetningen 
skal være slik  at de best mulig kan ivareta formålet med retningslinjene, oppgavene og kravene fastsatt i 
rammeplanene. I forslaget nevnes noen konkrete aktører. Profesjonsorganisasjonene er ikke blant disse. Det kan vi 
ikke godta.

Norsk sykepleierforbund spiller en viktig rolle i utvikling, forståelse- og formidling av sykepleiefaget, kunnskap og behov 
for tjenesteutvikling av, og til profesjonen. Vi kan ikke akseptere å ikke være inkludert i en slik viktig oppgave som 
utvikling av nasjonale retningslinjer for bachelorutdanningen i sykepleie. Sykepleierutdanning har vært en av NSF sine 
kampsaker i mer enn 100 år, og som profesjonsorganisasjon har vi god oversikt over og kjennskap til 
kvalitetsutfordringer i sykepleierutdanningene i Norge.

Sykepleierforbundet er i tillegg til å være en interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser, også et 
fagforbund med særlig god kjennskap til helsetjenestens utfordringer og behov for kompetanse. NSF har et tett 
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samarbeid med både helsetjenesten og utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleierutdanning. Vi finner det derfor 
urimelig å ikke få delta i utviklingen av retningslinjene gjennom en plass i programgruppen for sykepleierutdanningen.   

Avslutningsvis vil vi presisere at høringsinstansene må få god tid til å sette seg inn i høringsforslagene når de kommer. 
Høringsfristene må derfor ikke være for korte. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kari Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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