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Høringssvar: VS: 19/1010 Høringsnotat Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Høring – forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) på høring. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 11.03.2019. NSF har særlig sett på de forslag som berører 
samordnet opptak, opptakskrav, skikkethet, gradsbetegnelse for fagskoleutdanning og treårig fagskoleutdanning. NSF 
har ingen kommentarer til høringsforslaget utover de som er nevnt i høringssvaret.

§3 Deltagelse i samordnet opptak til fagskoleutdanning
NSF slutter seg til forslaget om et samordnet opptak for fagskoleutdanning. Samordning vil gi likere behandling av 
søkerne og vil gi enklere oversikt over det samlede utdanningstilbudet i fagskolesektoren. Vi mener derfor det er 
hensiktsmessig at fagskolene får samordnet opptak på lik linje med universiteter og høyskoler. 
NSF støtter også forslaget om at eventuelle fritak fra å organisere opptaket gjennom Samordna opptak må søkes hos 
departementet i hvert enkelt tilfelle.

Kapittel 2 Opptakskrav
Vi støtter forslaget om opptakskrav tilsvarende relevant fag- eller svennebrev eller generell studiekompetanse. NSF er 
enig i at realkompetansevurdering ikke skal brukes til utdanninger hvor det stilles krav om yrkesgodkjenning, 
autorisasjon eller sertifisering.  

NSF sine hovedsynspunkt kort oppsummert

Vi støtter ikke: 
Formuleringen om at krav om politiattest kun gjelder dersom studenten skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller •

ansvarsforhold overfor mindreårige i §17 (1). 
Forslaget om videreføring av begrepet «studiepoeng» i § 39.•
Forslaget om videreføring av gradsbetegnelsene «fagskolegrad» og «høyere fagskolegrad» i § 41.•
Forslaget om åpning for treårig fagskoleutdanning i § 42.•

Vi støtter:
Forslaget om et samordnet opptak for fagskoleutdanning (§3).•
Forslaget om opptakskrav i kapittel 2.•
Forslaget om skikkethetsvurdering i fagskoleutdanning i kapittel 5.•
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Kapittel 3 Rangering ved opptak
NSF har ingen merknader til forslaget til poengberegning ved rangering.

Kapittel 4 Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning
NSF støtter forslaget om at formuleringen angående krav om politiattest endres fra dagens kan kreve politiattest til at 
den enkelte fagskole skal kreve politiattest ved utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige 
gjennom klinisk undervisning eller praksisopplæring. NSF mener imidlertid det er uklart hva som menes med at 
bestemmelsen kun gjelder studenter som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige. NSF mener det i prinsippet betyr at vurderingen om det skal kreves politiattest da fortsatt vil være opp til 
den enkelte fagskole. Formålet med innhenting av politiattest er å beskytte sårbare grupper. Det vil ikke gi tilstrekkelig 
beskyttelse av pasientene dersom man åpner for å begrense innhenting av politiattest til studenter som skal ha klinisk 
praksis i studiet. Det vesentlige bør være hvorvidt studenten skal i klinisk praksis hvor vedkommende kan komme i 
kontakt med mindreårige. 

Kapittel 5 Skikkethet
Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanning har ikke tidligere blitt regulert i forskrift. NSF støtter forslaget om 
skikkethetsvurdering i de utdanningene der studenten er i kontakt med mindreårige og voksne i sårbare situasjoner. 
Skikkethetsvurdering vil bidra til å sikre at en student har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og 
ivaretar elevers, pasienters, klienters, brukeres og pårørendes rett til respekt og forsvarlig behandling. NSF mener 
imidlertid at det under §29 vurderingskriterier bør føyes til et punkt om «for liten selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i 
studiet og kommende yrkesrolle» på lik linje med §3f i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 2006. 

I forskriften foreslås det at dersom studenten er funnet uskikket kan studenten ikke søke eller ta imot plass ved lignende 
utdanninger ved institusjoner under fagskoleloven i utestengningsperioden. NSF mener at studenten heller ikke bør få 
søke eller ta i mot plass ved lignende utdanninger ved universiteter og høyskoler. Departementet poengterer også dette 
i høringsnotatet under kapittel 6.3.2 prosedyre. Likevel formuleres det i forskriften at studenten ikke kan søke eller ta 
imot plass ved lignende utdanninger under fagskoleloven. NSF mener derfor at begrepet «under fagskoleloven» før 
fjernes fra paragraf 36 (3). 

§ 39 Studiepoeng
NSF mener det er viktig å presisere at studiepoengene fra fagskoleutdanning ikke er kompatible med ECTS, 
studiepoeng som oppnås gjennom studier på universitet- og høyskoler (internasjonal benevnelse gjennom 
Bolognaprosessen). Fagskolestudiepoengene vil ikke telle ved for eksempel opptakskrav til studier i UH-sektoren. Det 
er ikke alle elever/studenter eller arbeidsgivere som er klar over dette. Konsekvensen kan være at studentene kan få 
uventede problemer ved eventuell søking til videre studier i UH-sektoren, og arbeidsgiver får ikke den kompetansen han 
forventer. Eventuelt bør det hete fagskole-studiepoeng.

§ 41 Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning
NSF har tidligere uttrykt bekymring over at betegnelsen fagskolegrad vil gjøre forskjellen mellom fagskolene og UH-
institusjoner mindre tydelige og kan skape forvirring om hvilken sluttkompetanse arbeidstaker besitter hos arbeidsgiver. 
NSF fraråder derfor videreføring av gradsbenevnelsene fagskolegrad og høyere fagskolegrad som trådte i kraft 
22.11.2018 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Vi foreslår derfor at benevnelsen fagskolekandidat benyttes med 
presisering av antall studiepoeng oppnådd. 

§ 42 Vilkår for treårig fagskoleutdanning.
NSF støtter ikke forslaget om at det i særskilte tilfeller kan gis tillatelse til å etablere fagskoleutdanninger på mellom to 
og tre år fulltid dersom dette er nødvendig i forhold til krav som nevnt i § 42 (1). Dette for å ivareta 
fagskoleutdanningene som korte og praksisnære utdanninger som et alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger. 
De fleste utdanningstilbud innen fagskolesystemet tilknyttet helsetjenesten er bygget opp i modulsystem, noe som øker 
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rekrutteringen til disse utdanningene. Et eksempel er ettårige utdanningsprogram som kan tas over to år. Skulle dette 
utvikles til et treårig tilbud vil denne utdanningen ta 6 år. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Fagsjef (konst.)

Kopi:
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