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Høringsinnspill fra Sørlandet sykehus HF 
På vegne av Sørlandet sykehus oversendes følgende høringsinnspill fra Klinikk for prehospitale 
tjenester v/ Tom Helge Vik Tollefsrud - Opplæringsleder og Fagutvikler |Paramedic, sykepleier, M.Sc: 
 
1. Jeg har ingen kommentarer utover at jeg ser en del likheter mellom denne forskriften og 

tilsvarende forskrift for sykepleierutdanningen. Dette tenker jeg er klokt med tanke på 
overgangsordninger og såkalte søknader om innpass. Dette gir også muligheter for å kombinere 
undervisningstimer i naturvitenskaplige emner samt nyttiggjøre seg av samme praksisfelt som 
sykepleierne.  

 
2. Praksis: 30 uker skal være bundet opp mot ambulansetjeneste. Dette kommer til å utfordre vår 

kapasitet knyttet til lærlinger og ikke minst hospiteringstilbud. Jeg mottar stadig henvendelse fra 
andre universitet/høgskoler enn UiS som ønsker kandidater til praksis hos oss på grunn av lokal 
tilhørighet. Til nå har det ikke vært aktuelt, men det hadde vært interessant å foreta en prinsipiell 
diskusjon vedrørende prioritering av plasser. Jeg ser at tilsvarende utfordringer vil være knyttet 
til praksis i andre enheter i SSHF og kommunehelsetjeneste. Kapasitet for plass til sykepleiere, 
ambulansefagarbeidere og leger er allerede krevende og dette vil utfordre kapasiteten 
ytterligere.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Kirsten Lund Løkling 
 
Administrasjonskonsulent |+47 900 321 62 |  Kirsten.lund.lokling@sshf.no 
 

 
Fagavdelingen | Postboks 416, 4604 Kristiansand | www.sshf.no 
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Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.  
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Svar på denne forsendelsen eller nye henvendelser, sendes på e-post til 
postmottak@kd.dep.no / Any answer to this e-mail, or new enquiries, should be sent to the 
following e-mail address: postmottak@kd.dep.no.  

 

Med hilsen/Yours sincerely  

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research  
Postboks 8119 Dep  
N 0032 OSLO  
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  
E-post/E-mail: postmottak@kd.dep.no  
Nett/Web: www.regjeringen.no/kd  
___________________________________________________  

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og 
kontakt Kunnskapsdepartementet. 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient 
please delete this e-mail and notify the Ministry of Education and Research, Norway, 
immediately. 
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