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Vi viser til henvendelse 14. desember 2018 vedrørende sykepleierutdanning og opptak av 

studenter i 2018. Vi takker for innspillene og har videreformidlet disse til politisk ledelse.  

 

Universitetene og høyskolene har ansvar for å følge opp de nasjonale sektormålene, der ett 

av målene er god tilgang til utdanning. De skal også sette sine egne mål for virksomheten og 

sine egne styringsparametre for måloppnåelsen sin. Institusjonene har i tråd med dette et 

ansvar for å dimensjonere studietilbudene sine innenfor gjeldende rammebevilgninger. Et 

stort omfang av øremerkede plasser med svært spesifikke angivelser for benyttelse kan 

gjøre det vanskelig for institusjonene å innrette studietilbudet i tråd med skiftende behov i 

samfunnet. Kunnskapsdepartementet følger på sin side opp målet om god tilgang til 

utdanning med blant annet kandidatmåltall for helseutdanningene. Kandidatmåltallene er et 

minstekrav til antall uteksaminerte kandidater fra den enkelte institusjon innen ulike 

helsefagutdanninger.  

 

I revidert nasjonalbudsjett 2018 bevilget Stortinget midler til totalt 100 studieplasser i 

sykepleie. Det ble ikke lagt noen føringer for organisering av studietilbudene i 2018 med 

unntak at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som skulle bruke midlene til å 

utvikle og legge til rette for et studietilbud i Alta fra januar 2019. Institusjonene som fikk 

midlene ble imidlertid i tildelingsbrevet bedt om å vurdere om studieplassene på sikt kan 

brukes til desentraliserte tilbud basert på regionale behov, søkertall og tilgjengelige 

praksisplasser.  
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Side 2 
 

I dagens finansieringssystem for universiteter og høyskoler får institusjonene resultatbasert 

uttelling blant annet for antall avlagte studiepoeng og uteksaminerte kandidater. 

Kandidatuttellingen gjelder som hovedregel kun for avlagte grader på bachelor- eller 

masternivå, men videreutdanningene innen ABIOK-sykepleie er også omfattet av denne 

indikatoren.  

 

Med hilsen 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 
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