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Oppretting av nytt bachelorprogram i sykepleie studiested
Kautokeino
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner studieplan for et nytt bachelorprogram i sykepleie med studiested
Kautokeino, samt oppretting av nye emner i forbindelse med ny studieplan.
Bakgrunn:
I 2017 har en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra Samisk høgskole, UiT Norges arktiske
universitet, Kautokeino kommune og Finnmarkssykehuset, skissert et behov for en
sykepleieutdanning med den samiske befolkningen som pasientgruppe i fokus («Grunnlag for
samisk sykepleieutdanning»). Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i tidligere studietilbud innen
sykepleie (1995 og 1998), der samisk kultur og omsorgskunnskap ble vektlagt, og hvor mye av
undervisningen ble gitt på samisk.
Vinteren 2015/2016 ble det tatt initiativ til å finne midler til å opprette og gjennomføre et kull
bachelor i sykepleie på samisk, og i 2018 ble det tildelt 25 studieplasser.
Strategisk forankring
Det helsevitenskapelige fakultet har i sin strategiplan mot 2022 fastsatt at fakultetet skal utvikle
kunnskap om helse og behov for helsetjeneste generelt, og i samiske områder.
Den foreliggende studieplanen implementerer nordsamisk språk og kulturforståelse, med formålet
om å innfri pasientens rett til å bli møtt med samisk språk og kulturforståelse jf. Sameloven § 3-5.
Studieplan
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning følges ved at læringsutbytter er
gjennomarbeidet i henhold til Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger om
blant annet urfolks rettigheter. Arbeidet med implementering av nye læringsutbytter i den ordinære
studieplanen i sykepleie ble gjort i 2019 og den omsøkte studieplanen med studiested Kautokeino
følger denne. Studieplanen for bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino har supplert
læringsmålet med læringsutbyttebeskrivelser som framhever en samisk pasientgruppe.
Emnebeskrivelser som tilhører sykepleieutdanningen er revidert med henblikk på utdanningens
fokus på samiske pasienter, samt at undervisnings- og eksamensspråk skal være nord-samisk eller
engelsk.
Språkkrav
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Opprinnelig skulle undervisningen gis kun på nordsamisk. Dette vil ikke la seg gjennomføre, da
ikke alle faglærere oppfyller språkkravet. Det vil heller ikke være mulig å stille samisk
språkkunnskap som opptakskrav. Opptakskravene er forskriftsfestet og fristen til å søke om endrete
opptakskrav var gått ut før planen om å tilby studiet på nordsamisk ble mer konkret. Derfor ligger
det ikke andre opptakskrav til grunn enn de som gjelder de andre bachelorprogram innen sykepleie.
For å sikre at alle søkere er bevisst på undervisningsspråket er i stor grad nordsamisk, vil det legges
mye vekt på dette krav under markedsføring av studiet.
Undervisning som ikke kan gis på samisk vil alternativt gå på engelsk. Dette er blant annet av
hensyn til studenter fra nordsamiskspråklige områder utenfor Norge. Engelsk som
undervisningsspråk kan også tydes som et internasjonaliseringstiltak, som er like relevant for dette
studietilbud som for studieprogram med norsk som undervisningsspråk.
Rekrutteringsgrunnlag
Tidligere gjennomføring av et lignende studietilbud i regi av Høgskolen i Finnmark resulterte i
uteksaminering av tilsammen 46 sykepleiere. Tilbudet var attraktivt for voksne personer som hadde
omsorgsoppgaver, tilhørte primærnæringene og som manglet formell kompetanse i sykepleie. Det
antas at Samisk høgskoles lokalisering i Kautokeino vil styrke rekruttering til sykepleiefaget. Med
bakgrunn i rapporten «Grunnlag for samisk sykepleieutdanning» beregnes søkertallet til ca. 50
personer.
IHO har satt seg et mål om å ta opp minst 25 og maksimum 40 studenter per opptak. Denne
kullstørrelsen vil innfri kravene til læringsmiljø og kan danne grunnlag for å etablere gode
læringsgrupper.
Kostnader og finansiering
Studietilbudet har fått tildelt 25 fullfinansierte plasser i kategori E (ePhorte 2016/4650-27). Samisk
høgskole har i tillegg fått 1 million kr i årlig finansiering, som per i dag går til finansiering av en
prosjektlederstilling.
Organisering av studietilbudet
Studietilbudet er faglig forankret hos IHO, UiT, og skal lokaliseres ved Samisk høgskole i
Kautokeino. Studiet tilbys som et desentralisert deltidsstudium med både samlingsbasert og
nettstøttet undervisning.
UiT og Samisk høgskole har en overordna samarbeidsavtale. På grunnlag av tildeling fra KD har
Samisk høgskole tilsatt en prosjektleder som skal legge til rette for det nye studietilbudet. Det pågår
arbeid med å etablere ferdighetstreningsrom ved Samisk høgskole.
Studiet utlyses medio 2020 med søknadsfrist i oktober, og studiestart er planlagt januar 2021. For
å sikre uteksaminering av tilstrekkelig antall kandidater er det ønskelig med overbooking slik at det
tas høyde for frafall.
Infrastrukturen til studiet vil i stor grad være på plass allerede ved utlysning. Det er gitt økonomiske
bevilgninger fra UiT for å innrede et klinisk øvingsrom dimensjonert for programmets
opptakskapasitet.
Bachelorprogrammet i sykepleie ved UiT har generelt hatt utfordringer når det gjelder antall
praksisplasser. Dette søkes i stor grad løst med den nye studieplanen som ble internt akkreditert av
fakultetsstyret (ePhorte 2018/1338-25) etter RETHOS-prosjektet. Praksisrullering innføres for å
øke kapasiteten i utdanningen. Omorganiseringen skjer samtidig med oppstart av programmet ved
studiested Kautokeino. Det helsevitenskapelige fakultet er i prosess med å utarbeide praksisavtaler
som er særlig rettet mot samiske studenter. Studentene ved studiested Kautokeino vil være
samiskspråklige, slik at studentene i større grad vil kunne benytte praksisplasser som i mindre
omfang benyttes av UiT`s sykepleierprogram i området i dag.
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Undervisningsressurser
IHO vil tilsette 2 personer i vitenskapelige stillinger som blir spesifikt tilknyttet studiet. Det vil gi
ca. 12 studenter pr. ansatt. De vil ha sin personalleder ved assisterende instituttleder IHO
Hammerfest og være tilknyttet forskningsgruppen Rural and Remote Nursing and Healthcare in
Arctic and North-Sàmi Area, IHO Hammerfest.
Det vurderes å utvide den vitenskapelige staben ytterligere med en universitetslektor. De årsverk
som er under tilsetting ved studiested Kautokeino vil være understøttet av det totale fagmiljøet ved
UiT i Finnmark som har ansatte i Hammerfest, Kirkenes og Alta. I tillegg vil relevante lokale
timelærere med adekvat kompetanse engasjeres på samme måte som i øvrige program for å
gjennomføre undervisningen.
Per i dag består fagmiljøet ved IHO Hammerfest av 3,5 årsverk førstestillingskompetanse, som
utgjør 19%. Kravet om 20% ansatte med førstestillingskompetanse vil innfris når nye faglærere er
tilsatt.
Ambisjonen om å tilby hele studieløpet på samisk vil ikke innfris nå, da det på nåværende tidspunkt
ikke vil kunne rekrutteres tilstrekkelig antall faglærere med samisk språkkompetanse.
Studieledelse
Studiet er forankret på IHO campus Hammerfest med assisterende instituttleder Linda Okstad som
faglig ansvarlig. Ved studiested Kautokeino vil en dedikert prosjektleder stå for studieledelsen av
programmet under støtte av studieleder for det ordinære programmet ved IHO Hammerfest.
Studieleder i Hammerfest skal være faglig- og programansvarlig med ansvaret for planlegging,
gjennomføring og evaluering av studiene innenfor sitt ansvarsområde og følge opp at det skjer i
samsvar med vedtatt forskrift, studieplan og øvrige gjeldende retningslinjer. Studieleder er
ansvarlig for at praksisdelen av utdanningen gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende
retningslinjer. Studieleder har ansvaret for å lage og følge opp arbeidsplaner til de vitenskapelige
ansatte og skal uttale seg om permisjoner og annet fravær til ass. instituttleder.
Studieplan og emnebeskrivelsene er kvalitetssikret med henblikk på både Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og kravene i Studietilsynsforskriften.
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