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Innspill til programgruppen for vernepleierutdanningen, 
RETHOS.  

Generelt: 
FO er glad for muligheten til å gi innspill i det viktige arbeidet programgruppen 
jobber med. Våre forventinger til fremtidens vernepleier baserer seg i grunnen 
på en stor optimisme på vegne av profesjonen og profesjonens plass i 
fremtidens velferdsstat. Vernepleierprofesjonen har jo gjennom tidene vist seg å 
være omstillingsdyktig og vi har sett at de er ettertraktet i mange ulike tjenester. 
 
Utvikling av utdanningene er viktig, og vi har et ansvar til å bidra til samsvar 
mellom utdanningenes innhold og behovene i tjenestene. En fremtidsrettet 
utdanning som ivaretar de utfordringer og behov tjenestene skal dekke og 
politiske føringer har felles interesse.  
 
FO har nylig gjort to ulike undersøkelser blant egne medlemmer som på mange 
måter er oppløftende. FO organiserer rundt 10.000 vernepleiere (inkludert 
studenter) og nesten halvparten av disse har svart på 
vernepleierundersøkelsen vår. I denne undersøkelsen svarte 83% at de 
opplever stor grad av samsvar mellom utdanningen sin og oppgaver og behov i 
praksisfeltet. Til sammenligning ble svarprosenten 62 % på samme spørsmål til 
barnevernspedagoger og sosionomer. Dette mener vi kan tyde på at 
utdanningen pr i dag treffer praksisfeltets behov og krav godt og at det ikke er 
behov for de helt store endringene i utdanningen. 
 
Formålsbeskrivelse: 
Til dialogmøtet med programgruppa den 7. desember ble det sendt ut et utkast 
til formålsbeskrivelse, der formuleringen «mennesker med utviklingshemning 
skal fremdeles være en sentral målgruppe» var borte. Det har skapt noen 
diskusjoner i våre rekker. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er veldig 
opptatt av at morgendagens vernepleier også skal ha en sterk tilhørighet til 
dette feltet. Samtidig ser vi gode grunner til at henvisningen til en spesiell 
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brukergruppe på denne måten i formålet ikke nødvendigvis er riktig å 
videreføre.  
 
I siste versjon av formål for programgruppa, som ble sendt ut på ny høring 
8.desember ser vi at gruppa har endret standpunkt og nå er målgruppa 
utviklingshemmede i formålet igjen. FO vil støtte at mennesker med 
utviklingshemming fortsatt skal være en sentral målgruppe og at det er viktig at 
læringsutbyttebeskrivelsene er tydelige på dette.  
 
Vernepleierens kjernekompetanse  
FO vil fremheve at morgendagens vernepleiere bør være spesialister på 
kognitiv funksjonsnedsettelse, og generalister på felt/tjenester. Vernepleiefaglig 
kompetanse er etterspurt i hjemmebaserte tjenester, innenfor 
spesialisthelsetjenester, i skole, demensomsorg, psykisk helsearbeid og 
rusomsorg for å nevne noen.  
FO mener det er svært viktig at vernepleieren fortsatt har sin identitet i 
skjæringspunktet mellom helse- og sosialfeltet og fortsatt har autorisasjon som 
helsepersonell. Videre må kjernekompetansen til vernepleieren forsterkes og 
tydeliggjøres. Helsekompetanse inkludert kunnskap og ferdigheter på 
medikamenthåndtering og miljøterapeutisk arbeid og alle elementene i 
vernepleierens arbeidsmodell må få en tydelig plass.  
 
Praksis  
FO mener vernepleierutdanningen minimum må ha samme nivå på praksis som 
i dag. Ferdighetstrening og praksisstudier er avgjørende for utvikling av gode 
profesjonsutøvere. FO mener at det bør være 3 ulike praksisperioder (slik det 
har vært til nå), men er åpne for at man forsøker alternative ordninger 
praksisperioder går ned til 2 der hvor man likevel får til gode løsninger og 
tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.  
For øvrig har vi har følgende momenter må ivaretas i praksis: 

• Brukernær praksis  

• Helsefag og legemiddelhåndtering 

• Utøvende miljøterapeutisk arbeid  

• Det må være likt antall uker til sammen i samtlige 
vernepleierutdanninger. 

 
Vi ønsker programgruppen lykke til videre i det viktige arbeidet 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Mimmi Kvisvik Gry Reinsnos 

Forbundsleder Rådgiver 

 

 


