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Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren - høring
Utkast til ”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren” sendes med dette
på høring.
Vi ber om kommentarer innen 1.februar 2010
”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren” v 08 kan også lastes ned på
KITHs hjemmeside www.kith.no

Bakgrunn for arbeidet med kompetansekravene
Økende bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren medfører nye krav til kompetanse hos
helsepersonell. Helsedirektoratet har i 2009 gitt tilskudd til arbeid med kompetansehevende
tiltak for Helse IKT med revisjon av tidligere Fagplan Helse IKT. KITH er ansvarlig for
gjennomføring av tiltaket.
Det har vært behov for et rammeverk for krav til grunnleggende kunnskap om krav og regler
som stilles når elektroniske informasjonssystemer benyttes i helse- og omsorgsektoren.
Fagplan for Helse IKT ble ferdigstilt i 2007 1 . Tilbakemeldinger fra sektoren har vist at det er
behov for en revidering av fagplanen med bedre tilpasning til norske forhold.
En bredt sammensatt gruppe bestående av et fagråd og et arbeidsutvalg har utarbeidet utkastet
til kompetansekravene. Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren søker i
særlig grad å fokusere på helsepersonells ivaretakelse av pasientsikkerhet når elektroniske
systemer benyttes ved behandling av helseopplysninger.

Nærmere om utkast til kompetansekravene
Både utdanningssektoren og arbeidsgivere har ansvar for at helsepersonell får/har tilstrekkelig
kompetanse for å sikre faglig forsvarlighet og kvalitet. Kompetansekrav for bruk av IKT i
helse- og omsorgssektoren henvender seg både til utdanningsinstitusjoner (videregående nivå,
høgskole, universitet) og til virksomheter som planlegger og tilrettelegger introduksjons- og
etterutdanningskurs for ansatte.
Kompetansekravene er retningsgivende og skal være en ressurs for personell med ansvar for
undervisning og opplæring. Det er benyttet begrepet læringsutbytte for de enkelte
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kompetansekrav. Læringsutbytte er tredelt; orientert om, kunnskap om, forståelse for. For de
enkelte læringsutbytte er det eksempler på relevante tema.
KITH ber om tilbakemeldinger på Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og
omsorgssektoren, både på innholdet og inndelingen. Det ønskes kommentarer spesielt på:
1. ”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren” henvender seg ikke
direkte til helsepersonell, men ønsket effekt er at helsepersonell skal få økt
kompetanse. Er utdanningsinstitusjonene og virksomhetene relevante arena for
anvendelse av ”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren”? Hvem
er riktig målgruppe? Hvordan dekke alle relevante målgrupper?
2. ”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren” skal være
retningsgivende for ønsket kompetanse for et bredt spekter av helsepersonell med
utdanning på ulike nivå. Hvordan imøtekommer kompetansekravene målgruppens
behov? Hvordan kan kompetansekravene anvendes i undervisning og opplæring?
3. ”Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren” forutsetter noen
forkunnskaper. Hvordan vurderes forutsatte krav til forkunnskaper?
4. Begrepet læringsutbytte benyttes. Er begrepet forstålig og anvendbart både for
utdanningssektoren og for virksomhetsområdet?
5. Eventuelle kommentarer for de enkelte læringsutbytte, eksemplene på tema, samt nivå
for læringsutbytte
6. Begrepsbruk og ordforklaringer er ikke en del av selve kompetansekravene, men lagt
med som vedlegg. Hvordan vurderes behovet for og omfanget av dette vedlegget?
Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren planlegges og ferdigstilles
innen 12.mars 2010. Det vil bli utarbeidet en strategi for å gjøre kompetansekraven kjent for
aktuelle miljø.

Høringsuttalelser
Det bes om at alle merknader til høringsutkast oversendes per e-post til firmapost@kith.no
merket ” 202/09” innen 1.februar 2010.
Høringen er åpen for alle interesserte.
Kontaktperson i denne saken er prosjektleder Astrid Brevik Svarlien, tlf. 73 59 86 00,
e-post: astrid.svarlien<krøllalfa>kith.no

Med vennlig hilsen
Tom Christensen
(sign)
Administrerende direktør

Astrid Brevik Svarlien
(sign)
Seniorrådgiver
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Liste over høringsinstanser
Akademikerne

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen –
NOKUT

Akribe AS

Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal
NSEP

Datakortet

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Datatilsynet

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og
sosialfag – NUFHS

Den Norske Jordmorforening

Norges Apotekerforening

Den norske legeforening

Norges Farmaceutiske Forening

Den norske tannlegeforening

Norgesuniversitetet

Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

Norsk Ergoterapeutforbund NETF

Fagforbundet

Norsk Fysioterapeutforbund

FDH (Forum for databehandling i helsesektoren)

Norsk Helsenett

FO Fellesorganisasjonen

Norsk Lektorlag

Forskerforbundet

Norsk Psykologforening

Helsedirektoratet

Norsk Radiografforbund

Helse Midt-Norge RHF

Norsk Sykepleierforbund

Helse Nord RHF

Samspillkommunene

Helse- og omsorgsdepartementet

Universitets- og høgskolerådet

Helse Sør-Øst RHF

Utdanningsdirektoratet

Helse Vest RHF

Utdanningsforbundet seksjon

KS

VOFO Voksenopplæringsforbundet
Studieforbundenes interesseorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

VOX

Kunnskapssenteret

YS Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

LY Lærernes Yrkesforbund
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