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Nytt styringssystem for helse- og 

sosialutdanningene - bakgrunn

• St.m 13 → styrke kvalitet 

og relevans

• Utdanningene for statiske

• Tjenestene ikke nok innflytelse

• Behov for bedre styring og bedre 

mekanismer på nasjonalt nivå

• Kandidatene må forberedes på framtidige 

arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
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Nytt styringssystem for helse- og 

sosialutdanningene

1. Universitets- og høgskoleloven

2. Felles forskrift for rammeplan for 

grunnutdanningene.

3. Retningslinjer

Programgruppe sykepleie
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Forskrift om felles rammeplan for helse- og 

sosialfagutdanninger

§ 1 Virkeområde og formål

§ 2 Felles læringsutbytte

§ 3 Praksisstudier

§ 4 Nasjonale retningslinjer

§ 5 Ikrafttredelse og overgangsordninger

Programgruppe sykepleie
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Fra § 1 Virkeområde og formål

• Forskriftens formål er å sikre at 

utdanningsinstitusjonene tilbyr 

praksisnære og forskningsbaserte helse-

og sosialfagutdanninger med høy faglig 

kvalitet og relevans.

• … skal imøtekomme samfunnets 

nåværende og framtidige behov for 

kompetanse

Programgruppe sykepleie
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§2 Felles læringsutbyttebeskrivelser, 

kortversjon

1. Håndtere etiske problemstillinger

2. Inkludering,  likestilling og ikke-diskriminering

3. Relasjons-, kommunikasjons- og veilederkompetanse

4. Samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt

5. Lov og systemkompetanse - samers rettigheter

6. Sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levevilkår

7. Sette inn tiltak ved omsorgssvikt og overgrep

8. Vurdere risiko for uønskede hendelser

9. Barn og unge 

10.Tilegne seg ny kunnskap og faglige vurderinger

11. Nytenkning og innovasjonsprosesser og bidra med slik utvikling

12. Digital kompetanse



§3 Praksisstudier – UHs ansvar

• UH skal forsikre seg om at det tilbys relevante 

læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og 

kompetente veiledere. 

• UH har ansvar for å følge opp studentene hos 

praksistilbyder, skal være oppdatert i 

praksistilbyders problemstillinger og bistå i 

pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av 

læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, 

vurdering av skikkethet og evaluering.
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Praksisstudier – tjenestens ansvar

• Praksistilbyderen har ansvar for den daglige 

veiledningen og oppfølgingen av studentene, og 

skal sørge for at praksisveileder normalt er av 

samme profesjon som den som blir veiledet. Dette 

gjelder innenfor praksisstudier der dette er naturlig. 

• Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og 

bør som hovedregel ha formell 

veiledningskompetanse. 
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Praksisstudier - begges ansvar

• Utdanningsinstitusjonene skal inngå 

samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. 

Avtalene skal regulere ansvar, roller, kapasitet 

på praksisplasser, kompetanse og 

samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og 

kan også regulere forsknings-, utviklings- og 

innovasjonssamarbeid
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Prosjektorganisasjon
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Nasjonale retningslinjer - mandat

• Retningslinjene per utdanning skal beskrive 

– formålet med utdanningen

– læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR

– krav til oppbygging av studiene, herunder praksisstudier

– forventet sluttkompetanse for ferdige kandidater

• Skal kunne fungere fleksibelt med tanke på å 

endre kravene dersom kompetansebehovene i 

tjenestene endres og samtidig ivareta 

utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og 

studentenes behov for forutsigbarhet 
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Forts.

• Skal gjelde for alle utdanningene og for alle de 

berørte sektorene 

• Skal sikre nødvendig styring slik at 

utdanningene fremstår som enhetlige og 

gjenkjennelige uavhengig av 

utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for 

lokal tilpasning og utvikling. 

Programgruppe sykepleie
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Retningslinjene skal altså…

• være førende men gi handlingsrom

• fungere fleksibelt men ivareta 

forutsigbarhet

• sikre nødvendig styring men gi rom for 

lokal tilpasning og utvikling

Programgruppe sykepleie
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Retningslinjene skal utformes i tråd med

1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes 

behov for kvalitet i tjenestene 

2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap 

3. Sentrale politiske føringer og nasjonale 

reformer 

4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og 

sosialsektoren. 

5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

Programgruppe sykepleie
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Ansvar

• Programgruppen er ansvarlig for innholdet i 

retningslinjene

• Leder har et overordnet ansvar  for at mandatet  

følges og for rapportering til styringsgruppen

• Programgruppen har ansvar for å revidere 

retningslinjene i 4 år (i tråd med de 5 punktene 

over)

Programgruppe sykepleie
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Åpen prosess

• Dialog med relevante brukergrupper, 

profesjonsorganisasjoner, utdanningene og 

tjenestene man utdanner for

• Dialog med øvrige programgrupper

• Deltakerne i programgruppen skal være åpne 

for anmodning fra relevante aktører om å dele 

informasjon om arbeidet

Programgruppe sykepleie
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Prosessen skal

• sikre helse- og velferdstjenestene og 

sektormyndighetene (på ulike nivåer) økt innflytelse på 

de helse- og sosialfaglige utdanningene 

• inkludere brukere og andre relevante aktører, som 

profesjonsorganisasjoner, i prosessen 

• legge grunnlaget for et likeverdig samspill mellom 

universitets- og høyskolesektoren og helse- og 

velferdstjenestene 

• ivareta universiteter og høyskolers faglige frihet med 

hensyn til metode og undervisningsformer

• Programgruppen skal søke konsensus i arbeidet med 

retningslinjene. 

Programgruppe sykepleie

17



Tidsplan retningslinjer 

For de 8 rammeplanstyrte utdanningene

• Forslagsfrist 1. mars 2018

• Høringsfrist 1. juli 2018

• Vedtak desember 2018

• Implementering høst 2020

For øvrige utdanninger

• Oppstart mars 2018

• Forslagsfrist november 18

• Høringsfrist mars 19

• Implementering høst 2020

Programgruppe sykepleie
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Fra Praksisprosjektet, delrapport fra 

arbeidsgruppe sykepleie:

• Realisere mulighetsrommet som ligger i 

sykepleierutdanningens omfattende 

praksisomfang og den tette koplingen mellom 

læringsarenaene. 

• Bedre integrering mellom teori og praksis

• Bedre integrering mellom de ulike 

praksisoppholdene. 

• Mer fleksibel inndeling mellom teori og praksis.

• Styrket samspill mellom utdanning og yrkesfelt



Noen relevante anbefalinger fra 

Praksisprosjektet

• Mer praksis til kommunene, forutsatt at 

dette bidrar til at studentene oppnår 

læringsutbyttene. 

• Studentposter bør i større grad 

anerkjennes som en god pedagogisk 

modell. Der det er organisatorisk 

gjennomførbart, kan TPS inngå.  

Programgruppe sykepleie
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Det unike med ekstern veiledet praksis er at 

det skjer i autentiske yrkessituasjoner, i møte 

med pasienter/klienter/brukere. 

Andre pedagogiske virkemidler, som for 

eksempel casestudier, simulering og 

ferdighetsstudier, benyttes som målrettet 

forberedende undervisning. 

Der dette understøtter 

læringsutbyttebeskrivelsene i praksisstudiene 

og bidrar til mer sammenhengende og 

integrerte overganger mellom teori og praksis, 

kan det også integreres i praksisstudiene.



Status programgruppe sykepleie

• Møter med profesjonsrådet 

• Møter med nettverk fra hhv helseforetak og KS

• Møter med organisasjoner 

• 17.-18. oktober, bl.a.

– Møte m KD om EU-direktiv 

– Samtale med NSF om utviklingen nasjonalt og 

internasjonalt

– Krav til læringsutbytter, utforming

– Inndeling i tema/kunnskapsområder?

• Ses opp mot rammeplan, SUFALs forslag til felles 

sluttkompetansebeskrivelser, NKR og EU-direktiv

Programgruppe sykepleie
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Nasjonalt og internasjonalt regelverk

= programgruppens rammeverk

– Felles forskrift for rammeplan for helse- og 

sosialfagutdanningene (2017)

– Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

– Bolognaprosessen (3 + 2 + 3)

– EU-direktiv (2005/36/EF) 

– 2013/55/EF (moderniseringsdirektiv) fra våren 2018

• 4600 timer totalt og 3 år: teori 1/3 + klinisk praksis 

50 % (minst)

• 8 LUB’er/punkter i direktivet må oppfylles 

(minstekrav)
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Kjekt å vite

• Gjeldende rammeplan og fagplaner er godkjent av ESA

• European Federation of Nursing (EFN) har utdypet de 8 

LUBene i EU-direktiv 2013/55/EF:

• Patient –centered care

• Teamwork and Collaboration

• Evidence-bades Practice (EBP)

• Quality improvement (QI)

• Safety

• Informatics

• Det kan komme endringer/utdypninger  fra EU-

kommisjonen sommeren 2019

Programgruppe sykepleie
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• EFN Guidelines for the implementation 

of Article 31 of the Mutual Recognition of 

Professional Qualifications Directive 

2005/36/EC, amended by Directive 

2013/55/EU 

http://www.efnweb.be/?page_id=6897

EFN= European Federation of Nurses

Programgruppe sykepleie
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Videre diskusjon i programgruppa

• Dagens rammeplan, forslag fra SUFAL, EU-

direktiv, nye forventninger og krav: 

– Hva må bevares, hva må videreutvikles?

– Tydeliggjøre hva en sykepleier skal kunne (det 

profesjonsspesifikke) og hvilke ansvar hun skal ta

– Styrke vurderings- og beslutningskompetanse, inkl. å 

jobbe kunnskapsbasert

– Kreativ, nyskapende, trygge…..

– Hva kan vi oppnå gjennom en omstrukturering? 

– Sammenheng, bachelor - master

– Krav til praksisstudiene

Programgruppe sykepleie
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Høringsutkast fra UHR-oppnevnt, 

tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet 

av Gro Jamtvedt, HiOA

Forslag til nasjonale retningslinjer 

for praksisveilederutdanning

Juni 2017



Status: UH-sektoren tilbyr 

veilederutdanning, men det er…

• ingen nasjonal standard for hvilken 

kompetanse en praksisveileder skal ha

• ingen nasjonal standard for innhold og 

omfang



Eksterne praksisstudier

• Planmessig opplæring som 

foregår i autentiske 

yrkessituasjoner under veiledning 

av person med relevant 

yrkesutdanning og yrkespraksis 

(Brandt, 2005:11).

• Praksisveiledning krever

• generell veiledningskompetanse 

(individuell og gruppe, evt også 

tverrprofesjonell)

• Spesiell kompetanse innen profesjon, 

fagfelt, læringsutbytter og metoder



Praksisprosjektets anbefalinger

• Det må stilles krav til veileders kompetanse. Det 

gjelder både profesjonskompetanse, *akademisk 

kompetanse, veiledningskompetanse og kompetanse i 

å jobbe kunnskapsbasert. 

-*bør ha minimum samme akademiske grad som 

den de veileder utdannes til

• Det er behov for å øke status på praksisdelen av  

utdanningene, både i UH og tjenester. Det bør skapes 

en karrierevei for de som har en stor andel 

praksisveiledning i jobben.  



Veiledningskompetanse også i 

grunnutdanningen

Jfr § 2 i Felles forskrift, 

Felles læringsutbytte

• Kandidaten har 

relasjons-, 

kommunikasjons- og 

veiledningskompetanse 

som gjør at kandidaten 

kan (…) veilede relevant 

personell
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Jfr Felles forskrift §3 Praksisstudier 

UHs ansvar

• UH skal forsikre seg om at det tilbys relevante 

læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og 

kompetente veiledere. 

• UH har ansvar for å følge opp studentene hos 

praksistilbyder, skal være oppdatert i 

praksistilbyders problemstillinger og bistå i 

pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av 

læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, 

vurdering av skikkethet og evaluering.
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Praksisstudier – tjenestens ansvar

• Praksistilbyderen har ansvar for den daglige 

veiledningen og oppfølgingen av studentene, og 

skal sørge for at praksisveileder normalt er av 

samme profesjon som den som blir veiledet. Dette 

gjelder innenfor praksisstudier der dette er naturlig. 

• Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og 

bør som hovedregel ha formell 

veiledningskompetanse. 
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Praksisstudier - begges ansvar

• Utdanningsinstitusjonene skal inngå 

samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. 

Avtalene skal regulere ansvar, roller, kapasitet 

på praksisplasser, kompetanse og 

samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og 

kan også regulere forsknings-, utviklings- og 

innovasjonssamarbeid
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Mandat tverrsektoriell gruppe

• Utarbeide forslag til nasjonale og felles/generiske 

læringsutbyttebeskrivelser for utdanning som 

kvalifiserer til å veilede studenter i praksisfeltet, 

uavhengig av profesjon. 

• Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i god 

overensstemmelse med kravene i nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk, og skal kunne fungere som 

verktøy for utvikling av veilederkvalifisering, evt over 

flere nivå (bachelor- og masternivå). 



Forts. mandat

• Løfte fram fleksible og innovative 

metoder

• Drøfte forholdet mellom krav til veileders 

kompetanse og omfang/forskriftsfesting

• Drøfte merittering for å øke status



Forslag fra arbeidsgruppen

• Videreutdanning på masternivå

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

• Læringsutbytter:

– Kunnskap (4 læringsutbytter)

– Ferdigheter (8 læringsutbytter)

– Generell kompetanse (3)

• Minimum 10 studiepoeng



Kunnskap

Praksisveileder har

• kunnskap om sentrale begreper, teorier og 

tradisjoner innen veiledning

• inngående kunnskap om veileders roller og 

funksjoner

• inngående kunnskap om relasjon og 

kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

• kunnskap om læring, læringsprosesser, IKT-

støttede og studentaktive læringsformer



Ferdigheter: Praksisveileder kan

• planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, 

herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning

• planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende 

samtaler, samt bidra til vurdering av skikkethet 

• anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder

• analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning 

• tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med 

praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav og 

tilpasset studentens læreforutsetninger

• veilede studenter i kunnskapsbasert praksis 

• anvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som 

veileder studenter - «train the trainers»



Generell kompetanse

Praksisveileder kan

• analysere egen veilederrolle i veiledning av 

studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor

• reflektere over egen væremåte og 

kommunikasjon og begrunne egen 

veiledningspraksis

• analysere utfordringer og etiske dilemmaer og 

drøfte valg av handlingsalternativer



Videre anbefalinger

• Tett samarbeid

• Fleksible modeller

• IT-baserte metoder

• Deling

• Praksisveiledning er viktig – derfor bør 10 
sp være et krav

• Finansiering og merittering vil øke status

• Indikator i UH og praksisfelt

• Samarbeidsavtaler



Høringsspørsmål

• Er det behov for slike veiledende nasjonale 

retningslinjer? 

• Er læringsutbyttebeskrivelsene dekkende? 

• Er det riktig å legge det på masternivå?

• Er det hensiktsmessig med et omfang tilsvarende  

minimum 10 studiepoeng, og bør det forskriftsfestes?

• Synspunkt på hvordan samarbeide om gjennomføringen?

• Hvordan bør ansvarsfordelingen være?

• Høringsfrist 1. november
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Videre prosess

• Behandles i Nasjonal fagstrategisk enhet for 
helse- og sosialfag (NFE-HS) møte 23.-24. 
november 2017

• Godkjenning betyr at UH institusjonene er 
enige om at dette er kompetansekrav som 
bør stilles til praksisveiledere på tvers av 
profesjonsutdanninger

• Og at det er enighet om et nasjonalt 
samarbeid


