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Høring Forslag till forskrift om nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanning
Under er høringssvar fra Fagforbundet på Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisin.
Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 365 000 medlemmer og
er en del av LO. Forbundet organiserer arbeidstakere i alle deler av helsetjenestene, herunder
prehospitale tjenester. Vi er opptatt av å sikre gode utdannings og etter- og
videreutdanningsmuligheter for alle og at kompetansen den enkelte har blir benyttet og
utviklet på en måte som er til beste både for tjenestene og den enkelte.
1. Om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov.
Paramedisinutdanningen har et omfattende krav til læringsutbytte, hvor mange av de nevnte
områdene vil kreve gode praktiske ferdigheter og modenhet. Praksisdelen i faget er liten i
forhold til forventet behov for slik opplæring.
Da kandidatene vil ha ulik praksisbakgrunn, vil det stille store krav til fremtidig arbeidsgiver
med hensyn til tilrettelegging og organisering. De nye retningslinjene skal kunne fungere
fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres.
Det betyr at også praksiskravet må kunne vurderes.
Til § 3 ønsker Fagforbundet at det legges til et nytt strekpunkt om samarbeid. Fagforbundet
vil peke på at det gjennom de krav som stilles til ambulansepersonell krever gode
samarbeidsrelasjoner. I tjenesten er man nært knyttet til hverandre og er avhengig av at man
kan arbeide godt sammen.
Fagforbundet ønsker å understreke betydningen av å forebygge negative, psykiske senskader
som følge av utfordrende situasjoner. Kunnskap som har til hensikt å skape et følelsesmessig
klima som tillater at hendelsen eller innsatsen bearbeides fornuftsmessig og følelsesmessig
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anser vi er godt forebyggende arbeid. Fagforbundet vil be om at debrifing vurderes som en
del av utdanningen.
2. Departementet vil ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om
innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. Videre ber
departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av praksisstudiene er
hensiktsmessig.
Fagforbundet vil her få vise til kommentarer under punkt 1 hvor vi peker på utfordringene
mellom et omfattende innhold og krav til praksis, mengdetrening og modenhet. Når det
gjelder det enkelte området så mener vi at alle disse er relevante i forhold til fremtidige krav
og utfordringer innenfor de prehospitale tjenestene.
Kompetansekravene blir stadig høyere og det betyr at arbeidsgivere må bruke enda mer
ressurser på tilrettelegging av mengdetrening, praksis med mere. Om arbeidsgiver klarer å
innfri på dette området, må være en del av en senere evaluering. Dette er spesielt viktig i og
med at paramedisinutdanningen er ny.
Til § 23 Praksisstudier
Fagforbundet viser til de kommentarer som framkom i høringsmøte den 3. juni. Slik ordlyden i
paragrafen er nå, virker den uklar. Hva man i høringsutkastet legger i begrepet minimum, vil
en kunne forstå på en slik måte at man er usikker på om det antall uker som er angitt er nok,
derigjennom legge inn begrepet minimum/eller mer. Fagforbundet er redd for at det blir
minimum og ikke mer, slik retningslinjene nå er utformet. § 23 må ryddes og bli tydeligere.
3. Ett av formålene med retningslinjene er å sikre at kandidater med samme utdanning får
samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om utkastet til retningslinjer kan ivareta
hensynet.
Fagforbundet har ikke på nåværende tidspunkt tilstrekkelige forutsetninger til å svare på
departementets spørsmål da faget er helt nytt og at det også omfattes av nytt styringssystem
med nasjonale retningslinjer. For Fagforbundet er spørsmålet om lik (eller tilnærmet lik)
sluttkompetanse viktig og vi vil følge utviklingen.

Med hilsen
Yrkesseksjon helse og sosial

Signe Hananger
(sign)
leder

Tonje Thorbjørnsen
(sign)
fagleder

Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur.

Side 2 av 2

