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Kriterier for godkjenning som klinisk vernepleier 
Sist endret av landsstyret 1.-2.oktober.2008. Se forøvrig siste side. 
 

Disse kriteriene omhandler godkjenning av vernepleier med 
videreutdanning/skolering som gir klinisk kompetanse innenfor et sentralt område 
av vernepleieres arbeidsfelt. 
 
Kvalifiseringsløpet til klinisk godkjenning går over minimum 5 år. 
 
 
1.  KOMPETANSEKRAV 
1.1 Utdanning 
Godkjent bachelor i vernepleie og være offentlig autorisert vernepleier, eller 
tilsvarende utdanning fra utlandet som er godkjent for medlemskap i FO.1  
 
For å få godkjenning skal følgende kriterier være oppfylt: 
 
1.2 Arbeidserfaring 
Omfang: 

• Minst 5 års arbeidserfaring som vernepleier. Av disse skal 
minst 2 år være før påbegynt videreutdanning. Deltid omregnes til fulltid.  

• 2 år skal være opparbeidet i et sammenhengende arbeidsforhold. 

• Arbeidserfaring av mindre omfang enn 6 mnd godkjennes ikke. 
 

Innhold:  

• Det kreves minst 3 års klinisk arbeid fra det feltet 
videreutdanningen/skolering er rettet mot.  

• Alle tilfeller av deltidsarbeid bør forelegges godkjenningsutvalget til 
godkjenning. 

• Arbeidet skal ha vært brukerrettet eller en kombinasjon av brukerrettet 
arbeid og veiledning, administrasjon, planlegging og/eller utviklingsarbeid. 

 
Gjennom det kliniske arbeidet skal vernepleieren få erfaring med: 

• Planlegging og miljøtilretteleggelse 

                                                 
1 Gjelder også vernepleiere utdannet før gradssystemet ble innført 
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• Brukerrettede tiltak (rehabilitering/habilitering/behandling) 

• Evaluering av iverksatte tiltak 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Veiledning til kolleger og annet fagpersonell 
 

Kjennetegn for klinisk arbeid:  

• Arbeidet med den enkelte bruker/klient/pasient/familie er 
relasjonsbasert og målrettet.  

• Arbeidet er prosessorientert og i en kontekst som gir mulighet for 
bruker/klient/pasient/familie å bevege seg i en endringsprosess. 

• Arbeid i tverrfaglig forpliktende samarbeidsforhold med andre fagfolk. 

• Etisk bevissthet og refleksjon over egen yrkesrolle. 
 
1.3 Veilederkompetanse 

• Kandidaten skal ha kvalifisert seg til å bli godkjent veileder gjennom FO, 
jfr. Kriterier for godkjenning av veiledere.  

 
 
2 KRAV TIL VIDEREUTDANNINGEN 
2.1 Nivå 

• Gjennomført et klinisk teoretisk studium på minst 60 studiepoeng.  

• Kandidater som har gjennomført et studium på tilsvarende nivå innenfor et 
fordypningsområde der utdanningene ikke er godkjent av NOKUT eller 
uten offentlig eksamen i Norge, må levere en skriftlig fordypningsoppgave 
eller fagartikkel.2  Fordypningsoppgaven må tilfredsstille et visst nivå etter 
nærmere angitte kriterier. 

 
2.2 Studietid 

• Videreutdanningen må ikke inneholde mer enn 1 års studieavbrekk 
innenfor en periode på 4 år. 

 
2.3 Arbeidserfaring   

• Parallelt med studiet skal kandidaten være i veiledet klinisk arbeid. 

• Kandidaten må være i arbeid i minimum halv stilling i hele 
videreutdanningsperioden.  

• Det forutsettes at arbeidssituasjonen er tilrettelagt for klinisk arbeid.  
 
2.4 Pensum 

• Pensum skal være på minst 4000 sider og oppgis i søknaden. Pensum 
skal være tilrettelagt på et høyere nivå enn pensum i bachelorstudiet.  

 
2.4 Fordypning 

• Miljøterapi 

• Psykisk helsearbeid 

                                                 
2  Må være publisert i Fontene eller annet fagtidsskrift 



• Rus 

• Demens 

• Familieterapi 

• Spesialpedagogikk 

• Gruppearbeid i helse- og sosialsektoren 

• Barn- og unges psykiske helse *(se egne kriterier!) 

• Annen 
 
3 KRAV TIL VEILEDNING 

• Mottatt til sammen minst 200 timer faglig veiledning. En veiledningstime er 
på minimum 45 minutter.  

 
Hvem skal veilede: 

• Minst 40 timer av det totale timeantallet skal være mottatt fra en 
vernepleier med veiledergodkjenning fra FO. 

• Resterende 160 timer veiledning skal være mottatt fra godkjent veileder 
fra egen eller annen faggruppe. 

 
Innhold i veiledningen: 

• Veiledningen skal ha rimelig balanse mellom veiledning i utøvelsen av den 
enkeltes yrkesrolle og mer spesifikk veiledning i fordypningsområdet.  

 
Hvordan skal veiledningen utformes: 

• Minst 80 timer veiledning skal være mottatt parallelt med det teoretiske 
studiet.  

• Av totalt 200 timer skal minst 65 timer skal være individuell veiledning (en-
til-en-veiledning).  

• Det totale antallet veiledningstimer skal strekke seg over minst 3 år,  
      og utgjøre minimum 4 og maksimum 10 timer pr. mnd.  

• Skjer veiledning i gruppe kan ikke antall gruppedeltakere overstige 7 
deltakere. 

• Mindre enn 40 timer veiledning fra en og samme veileder godkjennes ikke. 
 
4 DISPENSASJON 
Godkjenningsutvalget kan dispensere fra kriteriene i særskilte tilfeller. Det kan 
blant annet gis dispensasjon fra krav om teoretisk studium, mot gjennomføring av 
250 timer faglige kurs med en innholdsmessig sammenheng. Det er utarbeidet 
egne kriterier for dette. Opplysninger fås ved henvendelse til forbundskontoret.  
 
5 SØKNAD OG DOKUMENTASJON 
5.1 Søknadsskjema 
Søknad skrives på godkjent skjema som kan lastes ned fra FOs hjemmeside, 
www.fo.no eller fås ved henvendelse til FO. For FOs medlemmer er behandling 
av søknaden uten omkostninger, for søkere som ikke er medlemmer i FO på 
søkertidspunktet tilkommer et behandlingsgebyr. 
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5.2 Dokumentasjon 
Det kreves vitnemål/attest for bestått videreutdanning. Arbeidserfaring og 
veiledning skal være dokumentert. 
Arbeidserfaring skal være dokumentert med attest fra arbeidsgiver, veiledning 
med attest fra veileder. Attestene skal være tilstrekkelig spesifisert til at det 
fremgår at samtlige krav til omfang og innhold i praksisen er tilfredsstilt.  
 
Kandidater som ønsker å få klinisk kompetanse skal kunne få respons på sin 
opplæringsplan før og under utdanningen. 
 
5.3 Godkjenningsutvalg 
Behandling av søknader foretas av Godkjenningsutvalget for vernepleierne. 
 
5.4 Anke 
Dersom Godkjenningsutvalget for vernepleierne ikke finner å kunne godkjenne 
søker etter en anke, oversendes søknaden til Seksjonsrådet for vernepleiere 
som endelig ankeinstans. 
 
5.5 Evalueringskommisjonen 
Det er opprettet evalueringskomisjon for hver av seksjonene. 
Disse skal bedømme skriftlig arbeid etter gjeldende regler, dersom søker ikke 
har videreutdanning som gir offentlig eksamen. Dersom evalueringskommisjonen 
bedømmer et skriftlig arbeid til ikke-bestått etter at søker har rettet opp det 
skriftlige arbeidet en gang, oppnevnes en ankekommisjon. 
 
Ikrafttreden og overgangsordninger 
Kriteriene trer i kraft fra 01.01.09. Fra samme tidspunkt oppheves de gamle 
reglene for godkjenning av videreutdanning.  Det er en overgangsordning for de 
som allerede er i gang med å fylle kriteriene etter gammel ordning, fram til 
31.12.2013. 
 
Kriteriene er vedtatt av kongressen i 2002, med endringer godkjent av Landsstyret 2008. 

 
 


