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Målene og hovedbudskapet 

• Politisk mål:  

 Bedre helse og velferd for hele befolkningen 

 

• Kunnskap og kompetanse er avgjørende for å 
lykkes med dette – skal bidra til 
kunnskapsbasert praksis 

 

• Samspill på tvers av utdanninger 

• Samspill mellom  

– forskning 

– utdanning 

– yrkesutøvelse 
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Ansvar og roller 

• Departementene:  

• fastsette politiske mål og 
rammebetingelser 

 

• Utdanningssektoren: 

• Sørge for faglig kvalitet og relevans i 
utdanning og forskning 

 

• Helse- og velferdstjenestene: 

• Formidle kompetansebehov og bidra i 
utdanning og forskning 
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Oppfølging av meldingen 

• Felles mål, samarbeid, åpenhet og inkludering 
vil være avgjørende for å lykkes 

 

• Oppfølgingen innebærer et langsiktig 
utviklingsarbeid ved den enkelte 
skole/utdanningsinstitusjon, i samarbeid med 
hverandre og med yrkesfeltet 

  

• Generelle tiltak som gjelder flere utdanninger 
og nivåer prioriteres 

 

• Samspillsråd er opprettet 

 God samordning av de ulike tiltakene  er 
avgjørende 
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Samspillsråd 

• Høynivågruppe som bl.a. skal: 

 

– Drøfte prinsipielle og overordnede temaer og gi 
råd til videre arbeid 

– Virke forpliktende for de ulike aktørene som har 
viktige oppgaver/roller i oppfølging av 
meldingen 

– Sørge for god sammenheng mellom de ulike 
tiltakene/prosessene 

– Bidra til fortsatt stor oppmerksomhet blant 
mange aktører 

 

 Samspill og samarbeid skal være 
gjennomgående i hele bredden av arbeidet 
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Tre faglige utviklingsprosjekter 
 
1) Kvalitetsutvikling av praksisstudiene 

 Kriterier for kvalitet og relevans, herunder TPS 

 

2) Felles innhold i alle grunnutdanningene 
– forstå og være del av helheten i velferdssamfunnet  

– få en sterk faglig forankring og en profesjonsidentitet 

Læringsutbyttebeskrivelser 

 

3) SAK i sosialfagene  
– styrke sosialfaglig kompetanse på tvers av de eksisterende 

utdanningene 

 

KD er i dialog med UHR om gjennomføring av dette 

Utviklingsmidler, delvis 2012, delvis 2013 

 

 
1.Fastsett 
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 Tre sentrale tiltak på policynivå 
 
 
 
 

1) Rammebetingelser for praksisstudiene 
• Behov for tyngdeforskyvning til kommunal sektor, NAV og 

barnevernet 

• Lovverk og finansiering skal vurderes i fellesskap mellom 
berørte departementer 

 

2) System for kompetansekrav 
• I dag fastsetter KD krav til hva (noen av) kandidatene skal 

kunne (gjennom rammeplan) 

• På hvilken måte kan yrkeslivet i større grad sette 
kompetansekrav til de personene de skal ansette? 

 

3) Praksiskandidatordningen og rett til påbygg 
•  Udir fått i oppdrag å vurdere endringer 
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Fem andre viktige virkemidler 

1) Nytt FoU-program, styrkes med 7 mill. kroner 
  

2) Utprøving av y-veien, utviklingsmidler 
  

3) Utprøving av vekslingsmodell, utviklingsmidler 
  

4) Utvider prøveordning fra 1. februar med 
fagskoleutdanning basert på gsk 

 

5) Senter for fremragende utdanning (SFU), utlysning 
av midler 

  


