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Høringssvar: Høring - 16/7356 Høyring - Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring: Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning. 

Karakterkrav for opptak til bachelorutdanningen i sykepleie ønskes velkommen av NSF.  
Bachelorutdanningen i sykepleie representerer kunnskapen og kompetansen som utgjør fundamentet for 
sykepleieprofesjonen, og det er nødvendig å stille krav til en yrkesgruppe som har så stort ansvar for liv og helse. God 
sykepleie krever både solid teoretisk og klinisk kompetanse. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet.

Det er en klar sammenheng mellom studentenes forkunnskaper målt gjennom karakterer, og fullføringsgraden av 
studiene (NIFU-rapport 2016:2). Høyere karaktersnitt fra videregående skole, bedre karakterer i norsk og matematikk 
har positiv effekt på sannsynligheten for full studieprogresjon. Strengere karakterkrav ved oppstart kan bidra til bedre 
kvalitet og samlet sett en bedre gjennomføringsgrad av studiet. 

NSF er ikke bekymret for sviktende rekruttering på grunn av karakterkrav. Det har de siste årene vært en jevn økning i 
søkere til det totale antallet studieplasser innen sykepleierutdanningen. Høyere opptakskrav vil derfor ikke gi færre 
sykepleiere totalt sett, slik enkelte frykter. Tall fra samordna opptak i 2016 viste en økning på 20% for søkere med 
sykepleie som førstevalg fra 2015 til 2016.  For opptaket til høsten 2017  hadde 15 738 søkere sykepleie som førstevalg 
til 4758 studieplasser, det er en økning på 6,2% fra 2016. 

Likevel er det utdanningsinstitusjoner i dag med få søkere som tar opp studenter med svært lavt karakternivå, og som i 
tillegg har stort frafall. Det er bekymringsfullt. Det varierende karakternivået er urovekkende – både med tanke på 
forsvarlighetskravet og utdanningens omdømme og status. 

Karakterkrav kan virke positivt på rekruttering til sykepleieryrket ved å gjenspeile at det er en krevende utdanning også i 
forhold til naturvitenskapelige emner. Bedre sluttkompetanse på bachelorstudiet gir i tillegg et bedre grunnlag for senere 
spesialisering på mastergradsnivå

NSF er veldig fornøyd med at regjeringen nå vil skjerpe karakterkravene i norsk og matte for å komme inn på 
sykepleierutdanningene. NSF støtter alternativ 3 som innebærer minimum snittkarakter tre i matematikk og norsk, og 
minst 35 skolepoeng fra videregående skole
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Begrunnelse for karakterkrav 3 i norsk.
Som sykepleier er det helt nødvendig å kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. For å observere og 
forstå pasientens helsetilstand gir god kommunikasjon trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for samhandling 
kollegaer imellom. Sykepleiere jobber i team med andre helseprofesjoner og de fleste sykepleiere jobber i tillegg 3 delt 
turnus. Å gi beskjed til kollegaer om helsetilstanden til pasientene på en presis måte er avgjørende for pasientenes liv 
og helse. I følge Helsepersonell-lovens kapittel 8 §39 har sykepleiere plikt til å dokumentere nødvendige opplysninger i 
pasientjournalen. Slik dokumentasjon krever gode ferdigheter i norsk språk og god skriftlig fremstillingsevne.

Begrunnelse for karakterkrav 3 i matematikk.
Sykepleierutdanningen består av en stor del naturvitenskapelige fag. Anatomi, fysiologi og biokjemi er sammen med 
sykdomslære og farmakologi basiskunnskaper i utdanningen. Medikamenthåndtering og regning er livsviktig kunnskap. 
Det avdekkes stadig utfordringer med feilmedisinering i helsetjenesten. Pasienter får for mye medisin, feil medisin eller 
går glipp av livsviktig medisin. I ytterste konsekvens kan dette medføre alvorlig skade eller død. Riktig administrering av 
medikamenter er avgjørende for pasientsikkerhet. Karakterkrav i matematikk kan bla.bidra til styrket kompetanse på 
medikamenthåndtering hos sykepleierne.

Begrunnelse for å kreve minst 35 skolepoeng fra videregående skole
Den samla kompetansen studentene har ved studiestart er av vesentlig betydning for  gjennomføringsevne og 
sluttkompetanse i sykepleierutdanningen. Faglig sterke studenter med god teoretisk ballast fra videregående skole gir 
bedre utdanninger og sykepleiere som leverer bedre kvalitet i praksis.

NSF ønsker i tillegg karakterkrav 3 i engelsk. 
I sykepleierutdanningene består deler av pensum av engelskspråklig forskningslitteratur. Evnen til å lese, forstå og 
vurdere forskningsartikler er en sentral del av utdanningens mål om utvikle sykepleiere som kan sikre kunnskapsbasert 
praksis (KBP). Det meste av både nasjonal og internasjonal forskning publiseres på engelsk. Det engelske språket i 
artiklene kan være en hindring for å forstå innholdet og å se nytten av forskningskunnskap i praksis. Derfor er det viktig 
å stille karakterkrav i engelsk for opptak til sykepleierutdanningene. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder Kari Elisabeth Bugge

Kari Bugge
Fagsjef
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