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Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring og velger å kommentere på noen av kapitlene i 
tildelingsforskriften 2019-2020. Vi ser at forskriften har en logisk sammenheng med vedtatt finansieringsnøkkel  i UH-
sektoren.

Kapittel 7. Gjennomføring av opptrappingen til 11 måneders studiestøtte bifalles.

Kapittel  8.Justering av definisjon av borteboerstipend

De foreslåtte endringene med å definere hvem som ikke ansees å bo sammen med sine foreldre er et klokt grep. I 
profesjonsutdanninger som sykepleie, er det obligatoriske praksisperioder som kan legges langt fra utdannings- og  
bosted. Dette gir i perioder doble boutgifter for studentene. Muligheter for å gi borteboerstipend i praksisperiodene 
pålagt av utdanningsstedet, bør vurderes.

Kapittel 9. Ny ordning for omgjøring av lån til stipend for høyere utdanning.

Gjennomføring av studier på normert tid er det ideelle, og de som gjør det, vil ikke berøres av de foreslåtte 
endringene. Mange bruker likevel, av ulike grunner, lengre tid på utdanningen enn normert. NSF registrerer at 
basisstøtten er uendret, men at det innføres en fordelingsnøkkel; inntil 25 % av lån blir omgjort til stipend grunnet 
oppnådde studiepoeng, inntil 15 % av lån omgjøres til stipend når grad er fullført. For studenter som i bachelorutdanning 
i sykepleie stryker,  kan resultatet bli at hele studieåret må tas om igjen fordi studieprogrammet, jf. Rammeplanen, er 
komplisert sammensatt av veiledet praksis og teoriundervisning. Det kan være kvalitetsutfordringer i praksisstudier som 
er skyld i forsinkelsen. Redusert omdanning av lån til stipend fordi normert tid ikke oppnås, kan da oppleves som en 
dobbel straff for studenten, siden årsaken til forsinkelsen ikke skyldes studenten selv. Studier som må tas på nytt blir 15 
% dyrere uavhengig av årsak til forsinkelsen. Her kan det innføres unntaksbestemmelser.

NSF er positive til at det er gjort unntak fra fordelingsnøkkelen for de rammeplanstyrte videreutdanningene i sykepleie 
som ikke fører til en grad, slik at de likevel får 40% omgjøring av lån til stipend. I unntaket bør også inkludere 
videreutdanning i psykisk helsearbeid da den også er rammeplanstyrt.
 Mastergrad vil være normen for disse utdanningene framover, men normert tid vil kunne avvike fra andre masterløp, da 
det kreves 1-2 års yrkespraksis før opptak. Derfor bør unntaksbestemmelsene videreføres for de nevnte utdanningene.
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NSF er opptatt av læring hele livet. Med den foreslåtte endringen av studiestøtten, vil årsstudier og enkeltemner som gir 
økt kompetanse, ikke få full omgjøring til stipend. Dette er uheldig.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge 
Forbundsleder Fagsjef
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