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Sak til LM 2019 fra HTV i NSF Høgskolen på Vestlandet – heving av 
finansieringskategorien for sykepleierutdanningen, fra  kategori E 

til kategori D. 

 

Hensikt: 
 

1. For å oppretthalde kvalitet i utdanningen 
2. Kvalitet og sikkerhet knytt til medisinsk behandling og pleie til pasienter og brukere 
3. For å oppretthalde dei utdanningstilboda ein har om sykepleierutdanning på dei Campus der 

ein har tilbod om utdanning pr i dag 
4. For å oppretthalde tilgangen på sykepleiere i alle deler av landet, dei aktuelle 

sykepleierutdanningene tilfører kompetanse til aktuelle kommuner knytt til aktuell campus.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Sykepleierutdanninga er finansiert gjennom kategori E, dette har blitt tatt opp som ei utfordring ved 
fleire høve. Både innad i høgskulen, men også i NSF samanheng.  
 
HTV i HVL er uroa for at ei fortsatt finansiering av sykepleierutdanninga med kategori E i vil føre til 
lavare kvalitet i utdanning, og medføre ein risiko for at studentar får bestått på eksamen,  og i klinisk 
praksis sjølv om dei ikkje burde få bestått. 
 
Aktuelt: 
HTV NSF HVL ser eit scenario i nær framtid der ressurser til gjennomføring av undervisning, 
veiledning og praksisoppfølgning står i fare for å bli redusert, fordi ein større andel av ressursene, som 
blir overført til høgskulane og universiteta må brukes til FOU tildeling for dei ansatte ved 
sykepleierutdaninningane, som heng saman med ambisjonen om å bli eit universitet og krava 
universiteta har til andel av førstekompetanse blant dei vitenskapelige ansatte.   
 
For å oppnå ambisjonen om å bli universitet må andelen av ansatte høgskulelektorar 
kompetanseheve seg til førstenivå, dette medfører auka bruk av tildeling av FOU midler i høve til 
tidlegare. I tillegg er det også eit krav/forventning om tildeling av FOU tid til dei som har oppnådd 
førstekompetanse. Dette betyr at andelen av midler som brukes til FOU blir høgare enn tidlegare, og 
faren er stor for at midlene må tas fra den «potten» som er tildelt undervisning, veiledning og 
praksisoppfølgning. I neste omgang vil dette føre til færre undervisningstimer, veiledning og 
praksisoppfølgning, og ein står kanskje også i fare for at praksisoppfølgninga i større grad blir overført 
til praksisfeltet. 
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Prognosene tilseier også at det blir ei utfordring å rekruttere vitenskapelig personale til 
sykepleierutdanninga i nær framtid, noko som truar utdanningsinstitusjonane og utdanning av 
sykepleiere. 
For at sykepleierutdanninga skal vera ein god arbeidsplass og eit attraktivt studie må finansieringa 
opp no. 
Rethos stiller også større krav til veilederkompetanse ute i praksisfeltet, og synliggjøre at økt 
kompetanse ute i feltet også må følges opp av økt normering inne på skolene slik at vi får gitt en 
kvalitativt god oppfølging i praksis. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Sykepleierutdanningen er en viktig arena for Norsk Sykepleierforbund, her legger man grunnlaget for 
kvalitativ gode yrkesutøvere. Det har over tid vært utfordrende å sikre god nok finansiering for 
utdanningen, noe NSF har påpekt flere ganger. Sykepleiere er en mangelvare og en god utdanning 
kan sikre at vi fortsatt har gode søkertall inn i fremtiden. 
Fylkesstyrene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland støtter at saken blir behandlet på 
landsmøte. 
 
Forslag til vedtak: 
NSF krever heving av finansieringskategorien for sykepleierutdanningen fra kategori E til kategori D. 
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Reidun Stavland, på vegne av HTV ved NSF i 
Høgskulen på Vestlandet. 
 

 


