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Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin - 
høringssvar fra NTNU 
 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev vedrørende forslaget til forskrift om nasjonal 

retningslinje for paramedisin. 

 

NTNU tilbyr i dag en ettårig paramedic-utdanning ved vår campus på Gjøvik, og det pågår også en 

utredning om eventuell etablering av en bachelor i paramedisin på Gjøvik. Ved NTNU er det derfor 

primært Institutt for helsevitenskap i Gjøvik som har vurdert forslaget til forskrift. 

 

1. Er innholdet i retningslinjen i tråd med tjenestenes og brukernes behov? 

 

Det er mest relevant at tjenestene og brukerne selv svarer på dette. Slik NTNU vurderer det, er 

imidlertid tjeneste- og brukerperspektivene godt dekket i retningslinjen. 

 

2. Er det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjeneste ivaretatt? 

 

Vi mener retningslinjen ivaretar det samiske folks rett og behov. 

 

3. Er det noe som mangler eller som bør utgå av retningslinjene? 

 

Vi kan ikke se noen klare mangler eller noe som bør utgå. 

 

4. Er omfanget og innholdet i retningslinjene gjennomførbart innen rammen av utdanningen? 

 

Omfanget og innholdet anses som gjennomførbart innenfor rammen av en 3-årig bachelorgrad.  
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5. Er beskrivelsen av praksisstudiene hensiktsmessig? 

 

I § 23 om praksisstudier er det ikke nevnt noe om muligheten for at noe praksisstudiene kan erstattes 

av simulering. Vi mener det er viktig at det tas høyde for dette, ref. også Kunnskapsdepartementets 

rundskriv om Rethos datert 14.06.19. Det står det bl.a. at «internklinikk, observasjonspraksis eller 

lignende kan erstatte hele eller deler av praksisstudiet hvis det er spesifisert i forskriften om nasjonal 

retningslinje for den konkrete utdanningen» 

(https://www.regjeringen.no/contentassets/f89a402a104b4a76a620a27447e448e9/rundskriv-f-04-

19.pdf)   

 

NTNU mener det er viktig å åpne opp for simulering i de nasjonale retningslinjene for 

paramedisinutdanning, og at simulering bør kunne erstatte noe av de 30 ukene med praksi. Det vil 

avhenge av læringsutbyttebeskrivelsene om simulering vil være relevant å bruke for å nå 

læringsutbyttet. 

 

Ut over dette er beskrivelsen av praksisstudiene hensiktsmessig.  

 

6. Sikrer retningslinjen at kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse 

uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved? 

 

NTNU mener at læringsutbyttebeskrivelsene gir et tilfredsstillende grunnlag for å sikre at kandidater 

fra ulike utdanningsinstitusjoner går ut med samme sluttkompetanse og med et ensartet innhold i 

utdanningen. Forskriften bidrar til å sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå og minimum 

sluttkompetanse. 
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