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Høringssvar: VS: 18/3849 Rettelse Høring forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har følgende kommentarer til høringsnotat om Forskrift om høyere 
yrkesfaglig utdanning. 

Det norske utdanningssystemet beskrives gjennom Bolognaprosessen og Norsk kvalifikasjonsrammeverk 
(NKR). Utdanningene skal baseres på krav til forskningsbasert utdanninger, studentmobilitet, og er uløselig 
knyttet til høyere utdanning med nivåene fra bachelor til fullført Phd.  

Fagskoleutdanning må ivareta sitt særpreg som fagskole og terminologien som brukes i og om 
fagskolesektoren bør gjenspeile fagskolens egenart og fagskoleutdanningens innhold. Fagskolenes styrke er 
at tilbudene er praksisnær, korte og yrkesrettede, og at de evner raskt å svare til arbeidslivets behov for 
fagkompetanse. 

En forutsetning for bruk av gradsbenevnelsen må være at den gir et riktig bilde av utdanningen. Ved 
innføring av gradsbenevnelse for fagskoleutdanningene er det en risiko for at samfunnets forventninger om 
fagskolekandidatenes kunnskaper og kompetanse ikke innfris. NSF kan ikke se at å innføring av 
fagskolegrad (i tillegg til studiepoeng) vil bidra til hverken styrking av egenart eller synliggjøring av 
fagskolenes plass i utdanningssystemet. 

Ved bruk av benevnelsene fagskolegrad for fagskoleutdanninger på 60-90 studiepoeng og høyer 
fagskolegrad for fagskoleutdanninger på 120 studiepoeng, kan det gi inntrykk av at utdanningene har 
forskjellig nivå. Det er ikke tilfelle da begge utdanningene er på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket – og gir 
samme nivå på sluttkompetanse. Det vil derfor være veldig misvisende å operer med to ulike grader innen 
samme nivå utdanning. Varigheten av et studie sier ingenting om nivået, kun omfang og organisering. 

Å innføre gradsbegrepet for fagskoleutdanningene kan bidra til misforståelser, usikkerhet og forventninger 
om et høyere kompetansenivå  enn hva som er tilfelle på nivå 5 i NKR. Fagskoleutdanningene bør i større 
grad rendyrkes innenfor sitt mandat og oppdrag som utdanninger som er forskjellig fra universitets- og 
høyskoleutdanning. 
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NSF er bekymret for at innføring av fagskolegrad vil gjøre det mindre tydelig at fagskolene og UH-
institusjoner har ulike mandat og funksjoner, og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse. 

På bakgrunn av nevnte kommentarer fraråder NSF å innføre gradsbenevnelsene fagskolegrad og høyere 
fagskolegrad. I stedet foreslås benevnelsen fagskolekandidat og presisering av fagskoleutdanningens 
omfang i studiepoeng. 

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Ass. fagsjef
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