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SYKEPLEIERUTDANNINGEN 2020

Hensikt:

Forslag til ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning er ute på høring. Alle 
sykepleierutdanninger i Norge må tilpasse utdanningen sin i tråd med den nye retningslinjen. 
Årsmøtet vil gjennom å kunne diskutere saken si sin mening om den nye retningslinjen. 
Studentstyret vil tilpasse høringsinnspillet basert på Årsmøtets diskusjoner.

NSF Student ønsker medlemmenes mening om retningslinjen er av god nok kvalitet og om 
den svarer til fremtidens behov for sykepleie. Momentene fra diskusjonen vil bli viktige å ta 
med seg i NSF Students videre arbeid med den nye nasjonale retningslinjen til 
sykepleierutdanningen.

Bakgrunn for saken:

Dagens sykepleierutdanninger følger rammeplan for sykepleierutdanning som ble sist endret 
i 2008. Denne stiller bl.a. krav til praksisstudienes lengde, hvor studenter skal avlegge 
praksis og fagområder som skal inngå i utdanningen. Utdanningsinstitusjonene har over flere 
år uttrykt misnøye med at rammeplanen er for styrende for hvordan utdanningene skal 
gjennomføres, og ikke hva de skal inneholde. I tillegg oppleves utdanningene som statiske, 
med manglende mekanismer for å holde innholdet i utdanningene oppdatert koblet til hva 
helse- og velferdstjenestene har behov for av kompetanse.

Siden sommeren 2017 har det pågått et prosjekt med mål om å endre styringssystemet til 
alle helse- og sosialfagsutdanninger. Dette innebærer at dagens rammeplan vil avvikles, og 
erstattes av en felles rammeplan for alle helse- og sosialfagsutdanninger. Ettersom det er 
stor forskjell mellom de ulike utdanningene, for eksempel fysioterapi, ergoterapi og sykepleie, 
er den felles rammeplanen relativt generell. Derfor har det i tillegg blitt satt ned 
programgrupper med mål om å utforme profesjonsspesifikke retningslinjer, i vårt tilfelle 
nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Leder av NSF Student, Christian Strømnes, 
har vært med i denne gruppen bestående av ni personer. I tillegg har representanter fra 
kommune- og spesialisthelsetjenesten deltatt i gruppene for å gi innspill om helsetjenestens 
behov for kompetanse.

Arbeidet har ledet frem til et utkast til ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen. 
Retningslinjen tar for seg formålet med sykepleierutdanningen, læringsutbyttebeskrivelser, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplaner/helse/rammeplan_sykepleierutdanning_08.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
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studiets oppbygging og krav til praksisstudier. Disse skal gjelde alle sykepleierutdanninger i 
Norge og etter planen implementeres høsten 2020.

Saksbehandlers vurdering:

Nå er utkastet til den nye retningslinjen ferdig og er sendt på høring. Den viktigste endringen 
fra dagens rammeplan og til den nye retningslinjen er at nå står studentenes 
sluttkompetanse i sentrum, til forskjell fra beskrivelser av hvor store fagene skal være i 
dagens rammeplan.

Studentstyret har jobbet aktivt med retningslinjen i forkant av årsmøtet og skrevet et utkast til 
høringssvar basert på gjeldende politikk. Denne saken gir Årsmøtet anledning til å diskutere 
den nye retningslinjen. Diskusjonene til Årsmøtet vil legges til grunn når høringsutkastet skal 
ferdigstilles og sendes inn før fristen 1. august.

Studentstyret oppfordrer til å lese utkastet til nye nasjonale retningslinjer før Årsmøtet.

Under saksbehandlingen vil det gjennomføres workshops der vi systematisk går gjennom 
sentrale deler av retningslinjen. Årsmøtedelegatene vil bli bedt om å besvare ulike spørsmål, 
og disse kan sees i vedlegg. Det vil bli gitt mer informasjon om selve workshopen på 
Årsmøtet. I forkant er det viktig at årsmøtedelegatene gjør seg opp tanker om retningslinjene 
og sine positive/negative utdanningserfaringer. 

Studentstyret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak

Studentstyret tar med seg innspillene fra Årsmøtet og videreformidler studentmedlemmenes 
meninger til programgruppen for sykepleierutdanningen.

Med vennlig hilsen

Christian Strømnes  
studentleder  

Vedlegg
Forslag til ny nasjonal retningslinje i sykepleierutdanningen
NSF #1049899 Skjema til workshop RETHOS
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