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Høring - Ny rammeplan for helse- og sosialfagene
Innstilling til vedtak:
Programstyret støtter forslaget om en felles rammeplan for helse og sosialfagene, og ser at en slik plan
kan bidra til et mere forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og de ulike tjenestene.

Begrunnelse:
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet levere i 2012 meldingen Utdanning for velferd – Samspill i praksis.
Sentralt i denne meldingen er ønskene om bedre samspill mellom tjenestene og utdanningene. I
meldingen varslet departementet også at det ville erstatte de nåværende rammeplanene med en
felles forskrift for alle helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.
En ny overordnet felles rammeplan for alle helse- og sosialfaglige grunnutdanninger ville erstatte
dagens rammeplaner.
Hensikten med den nye felles rammeplanen og nasjonale retningslinjer er at utdanningene selv,
tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til skal får økt innflytelse på det faglige innholdet i
utdanningene. Fakultetet ber om innspill til dette forslaget og ber oss legge spesielt vekt på følgende
spørsmål:










Ivaretar forslaget faglig profil på utdanningene ved Helsefak og hvilke endringer til
forskriften må til for å sikre kvaliteten av vårt utdanningstilbud?
Er organisering av arbeidet med implementering av styringssystemet hensiktsmessig?
Er styringsgruppen og programgruppene hensiktsmessig satt sammen og funksjonen de
skal ha adekvat beskrevet?
Sikrer organiseringen at fagmiljøenes autonomi vil bli ivaretatt?
Sikrer forslaget at de ulike regionenes ulike behov vil bli ivaretatt?
Er fremdriftsplanen realistisk for å sikre gode prosesser?
Er §2 i forskriften dekkende beskrivelse av felles læringsutbytte?
Gir §3 i forskriften en adekvat beskrivelse av Helsefaks samarbeid med tjenestene omkring
praksisstudier?

SPU behandlet forslaget til felles rammeplan på møtet 7. mars og fattet følgende vedtak:
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SPU vurderer at det er relativt godt samsvar mellom emnebeskrivelse for 6. året, forslag til
nasjonal LUB og læringsmål i høring om ny rammeplan. SPU ser ikke store behov for
endringer.



Eventuelt innspill til tekstene tilsendes Torsten Risør og Eva Gjerdrum senest fredag 10/3, slik
at det kan inngå i sakspapirene til Programstyret i neste uke

Inger Njølstad
prodekan utdanning medisin og odontologi
–
inger.njolstad@uit.no
77 64 53 51

Eva Gjerdrum
seksjonsleder
–
eva.gjerdrum@uit.no
77 64 59 90
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