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Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 3. juni 2019.  

 

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på 

høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale 

retningslinjer for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til 

retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra 

utdanningene, tjenestene og studentene. Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om 

særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov, 

og om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er 

ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som 

bør utgå i retningslinjene.  Departementet vil også 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. Et av formålene med retningslinjen er å sikre at 

kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken 

utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.  

  

Overlegeforeningen (Of) har vurdert høringsdokumentene og har følgende kommentarer: 

• Of synes det er positivt at kravene til paramedisin utdanning nå forskriftsfestes, for å 

sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå på kandidatene uavhengig av 

utdanningsinstitusjon. Dette vil sikre tjenestene et minimumskrav til grunnutdanningen 

hos ambulansepersonell, og sannsynligvis redusere variasjon mellom tjenestene. 

• Of merker seg imidlertid at forskriften kun gjelder for universiteter og høyskoler som 

gir paramedisinutdanning, og ikke for videre bedriftsintern opplæring i det enkelte 

helseforetak med sørge for ansvar for ambulansetjenestene. Slikt sett så vil forskriften 

kunne sikre faglig likhet inn til selve tjenestene, mens det fortsatt vil være en betydelig 

variasjon frem til pasienten grunnet svære ulikheter mellom ambulansetjenestene på 

videreutdanning, utstyr, medikamenter og delegeringer til det enkelte helsepersonell.  

• Under formål med utdanning beskrives at «Formålet med utdanningen er å utdanne 

kandidater som i utøvelsen av faget har fokus på å fremme, vedlikeholde og reetablere 

god helse og livskvalitet for mennesker på individ-, gruppe og samfunnsnivå». Of 



mener at dette er et for vidtrekkende formål for grunnutdanning i paramedisin og bør 

omformuleres. 

• Videre beskriver man at «kandidaten (skal) i en tidlig og ofte uavklart fase vurdere 

behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi 

omsorg og om nødvendig sikre en verdig død.» Ambulansetjenester driver 

hovedsakelig med enklere behandling og transport av pasienter til legevakt og sykehus, 

der leger utfører endelig diagnostikk og behandling av pasientens skade eller 

sykdomstilstand. For eksempel kan de fleste ambulansetjenester ta EKG ved 

brystsmerter, men ingen ambulansepersonell har nødvendig medisinskfaglig 

kompetanse til å tolke EKG eller til å diagnostisere eller behandle årsaken til 

hjerteinfarkt. Dette vil være en spesialisert legeoppgave. Videre mener Of at 

forebygging av sykdom og skade er en hovedoppgave som tilligger 

primærhelsetjenesten, og er ikke en nødvendig del av beskrivelsen av oppgaver som 

ambulansepersonell skal kunne gjøre.  

• Under formål med utdanningen beskriver man at «Utdanningen skal sikre at kandidaten 

kan håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.» Of minner om 

Statens Helsetilsyn sin rapport etter landsomfattende tilsyn (2008), der man beskrev 

Sofienbergsaken og mente at «Ambulansepersonell har etter vårt syn ikke kompetanse 

til å skille mellom hodeskade og rusmiddelpåvirkning. Pasienter med slike 

problemstillinger bør derfor rutinemessig vurderes av lege.» Det beskrevne er ett 

eksempel på at en pasient sitt akutte kliniske symptombilde ofte kan være vanskelig å 

vurdere. Of er enig i at ambulansepersonell ikke kan forventes å takle pasienter med 

særlig komplekse eller sammensatte lidelser. Vi mener således at teksten under formål 

med utdanning må klargjøres, slik at det ikke beskrives en forventning om at kandidater 

etter grunnutdanning i paramedisin skal kunne ivareta oppgaver som normalt kun kan 

ivaretas på en forsvarlig måte av lege-utdannet helsepersonell. 

• Of støtter at det samiske folket skal ha likeverdige helsetjenester. Imidlertid kan vi ikke 

se at ansvaret for språkutdanning skal tilligge universitet og høyskoler under 

grunnutdanningen. Dette ansvaret bør ligge hos fremtidig arbeidsgiver (helseforetaket) 

som har sørge for ansvaret for nødvendige ambulansetjenester i nedslagsfeltet til det 

samiske urfolket. 

• Seksuell trakassering av medarbeidere synes å være vanlig også i ambulansetjenester, 

slik som i andre samfunnsområder, og Of mener at temaene helserett og etikk bør 

forsterkes for å sikre at kandidatene har adekvat kunnskap om trakassering i 

arbeidslivet, hva som er god arbeidskultur, hvordan sikre et godt arbeidsmiljø, og 

juridiske bestemmelser omkring dette. 

• Helsepersonell-loven sier at «Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige 

kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er 

nødvendig og mulig. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen 

ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder 

undersøkelse og behandling av den enkelte pasient». Ambulansepersonell har viktige 

ambulansefaglige oppgaver i kjeden som behandler pasienten i forløpet fra sykdom 

eller skade og frem til utskrivelse fra sykehus, særlig i den initiale fasen. Derfor er det 

lett å glemme at av alt helsepersonell som har behandlingsansvar i dette forløpet, så har 

ambulansepersonell fortsatt den laveste medisinskfaglige kompetansen. Da er det viktig 

av pasientsikkerhetshensyn å sikre at kandidater kjenner til at de skal innhente bistand 

eller råd fra mer kvalifisert personell der det er nødvendig. Of mener at dette lovkravet 

burde vært forankret bedre i forskriften. 



• Of mener at krav om kompetanse i utrykningskjøring under utdannelsen vil overføre 

økonomiske følgekostnader fra helseforetakene til universitet/høyskoler ved at 

høyskole/universitet må betale for utrykningslappen som i dag betales av arbeidsgiver. 

Krav om kompetansebevis (i henhold til akuttmedisinforskriften) gjelder i dag for 

arbeidsgivere som har sørge for ansvaret (det vil si helseforetakene) og vi kan ikke se at 

denne endringer er godt begrunnet.  

• Of mener at krav til kunnskap om oppbygging, kompetanse og funksjonsområder til 

legevakt og akuttmottak bør beskrives bedre under kunnskapsområdet i forskriften.  

• Of mener at krav til kunnskap om legers oppgaver og myndighet (samarbeidende 

helsepersonell) på skadested bør beskrives bedre under operativt ambulansearbeid. 

• Of mener at krav til kunnskap om akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), 

ambulansekoordinering og sykehusene som beredskapsaktører bør beskrives bedre. 

• Of mener at det bør være krav om minst 4 uker praksis på AMK, for å sikre 

tilstrekkelig kunnskap om medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansekoordinering og 

sykehusenes beredskapsfunksjoner. 

• Of mener forskriften bør gjennomgå redaksjonelle forbedringer og forkortes. For 

eksempel ser ikke Of at det er nødvendig med 3 ulike paragrafer om «Paramedisinsk 

profesjon, etikk og helserett». Det samme argumentet gjelder for flere deler av 

dokumentet.  
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