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Intern høring - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helseog sosialfagutdanninger
Vi viser til brev fra Avdeling for utdanning om intern høring angående forslag til felles rammeplan og
nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger.
I 2012 har Kunnskapsdepartementet levert meldingen Utdanning for velferd – Samspill i praksis, som
peker på at utdanning og forskning må fremskaffe kunnskap og kompetanse, som er innrettet mot
tjenestenes behov. Det er ønskelig med et bedre samspill mellom tjenestene og utdanningene. I
meldingen varslet departementet også at det ville erstatte de nåværende rammeplanene med en felles
forskrift for alle de 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. Vi ber om generelle innspill fra instituttene på forslaget til et nytt styringsstystem, men
ber dere legge spesielt vekt på
1. Ivaretar forslaget faglig profil på utdanningene ved Helsefak og hvilke endringer til forskriften
må til for å sikre kvaliteten av vårt utdanningstilbud?
2. Er organisering av arbeidet med implementering av styringssystemet hensiktsmessig?
3. Er styringsgruppen og programgruppene hensiktsmessig satt sammen og funksjonen de skal ha
adekvat beskrevet?
4. Sikrer organiseringen at fagmiljøenes autonomi vil bli ivaretatt?
5. Sikrer forslaget at de ulike regionenes ulike behov vil bli ivaretatt?
6. Er fremdriftsplanen realistisk for å sikre gode prosesser?
7. Er §2 i forskriften dekkende beskrivelse av felles læringsutbytte?
8. Gir §3 i forskriften en adekvat beskrivelse av Helsefaks samarbeid med tjenestene omkring
praksisstudier?
Fakultetet ber instituttene om tilbakemeldinger innen 27. mars 2017.
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Spørsmål kan rettes til Verena Woltering ved seksjon for utdanningstjenester.
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