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Høringssvar: Invitasjon til høring for høyere yrkesutdanning innen operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi innspill. NSF har særlig sett på de spørsmål som stilles i 
høringsbrevet.

Våre hovedsynspunkt kort oppsummert:

NSF mener denne utdanningen kan være et godt bidra for å øke den samlede kompetansen i prehospitale 
tjenester. Det er imidlertid viktig at ansatte med den nye utdanningen kommer i tillegg til, og ikke erstatter, 
personell med høyere kompetanse, som sykepleiere/spesialsykepleiere og paramedics.  

Er det utviklingstrekk i tjenesten som denne studieplanen ikke beskriver?1)
Studieplanen beskriver økt behov for prehospitale tjenester som følge av befolkningsvekst og økning i behov for 
helsehjelp. I tillegg bør det nevnes at det er et stort behov for å styrke og videreutvikle kompetansen hos ansatte i 
helse- og omsorgstjenesten. Stadig flere tilstander kan behandles og ny teknologi gir nye muligheter. Pasientene 
har mer komplekse, sammensatte behov og høyere forventninger til hva helsetjenestene skal levere. Økt 
kompetanse i ambulansetjenesten vil helt klart bidra til et bedre tilbud til, og bedre ivaretakelse av, pasienter med 
behov for øyeblikkelig hjelp. 

Mangler det viktige læringsutbyttebeskrivelser?2)
NSF mener at nivået på læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med anbefalt nivå i forhold til nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og kan ikke se at det mangler relevante læringsutbyttebeskrivelser. 

Er «operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten» dekkende navn for studiet?3)
NSF setter spørsmål ved hva slags tittel studentene får etter endt studie. Bruk av begrepene «operativ» og 
«medisinsk» satt sammen i studiets tittel gir inntrykk av en høyere kompetanse enn det som er gitt etter nivå 5.1 i 
NKR. NSF oppfordrer også til å ta i betraktning hva helsetjenestene søker når de lyser ut stillinger innen faget. Det 
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finnes allerede utdanning på både lavere og høyere nivå. Ferdig utdannede studenter fra fagskoleutdanningen må 
ha en tittel som viser arbeidsgiver hvilket behov de er ment å fylle som ikke er dekket i tilstrekkelig grad i dag. En 
alternativ tittel kan være «ambulansearbeider med fagskole». 

Annet?4)
NSF mener det er viktig å informere om at studiepoengene fra fagskoleutdanning ikke er kompatible med 
ECTS-systemet, studiepoeng som oppnås gjennom studier på universitet og høgskoler. De 60 
studiepoengene som oppnås vil ikke telle ved for eksempel opptak til eller søknad om avkortning av studier i 
UH-sektoren. Det er ikke alle studenter eller arbeidsgivere som er klar over dette. Dette bør derfor komme 
tydelig frem under punkt 5.0 hvor studiepoeng omtales.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Karin Kvande Anda
Fagsjef Seniorrådgiver helsepolitikk

Kopi: [Kopi her] 
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