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Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin 

Det vises til Kunnskapsdepartementets henvendelse dater 24. april 2019 om ovennevnte 
sak.  
 
Generelle kommentarer 
Når det gjelder retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger har UHR uttalt seg både om 
RETHOS fase 1 og RETHOS fase 2. Her har vi bl.a. pekt noen prinsipielle forhold som 
gjelder i større og mindre grad for alle retningslinjeutkastene, og som også gjelder forslag til 
forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning. Her nevner vi  
 

• Sterk detaljeringsgrad innebærer mer styring 

• Detaljeringsnivået mener vi går ut over institusjonenes rett til å utforme 

utdanninger.  

• For mange læringsutbyttebeskrivelser 

• Liten konsistens i utformingen av retningslinjene når retningslinjene 

sammenliknes med andre retningslinjer som er bygd opp etter samme konsept 

Utover dette har vi følgende kommentarer til forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
paramedisin: 
 
§ 2 fremstår som noe blanding av formål og læringsutbytte, en bedre sortering hadde vært 
ønskelig.  
 
Retningslinjeforslaget er oppdelt i 6 kompetanseområder, totalt 62 læringsutbyttebeskrivelser 
(LUB). Mange av LUB er på emnenivå, ikke på studieprogramnivå. Den detaljerte 
utformingen av LUB innskrenker handlingsrommet til universiteter og høgskoler slik det er 
beskrevet i Universitets- og høgskolelovens § 1.5.  
 
De 12 felles læringsutbyttebeskrivelsene som er fastsatt i Forskrift om felles rammeplan for 
helse- og sosialfagutdanninger i § 2 er merket med * og lett gjenkjennelige selv om de er noe 
tilpasset aktuell utdanning.  
 
Når det gjelder § 22 som beskriver studiets oppbygging, oppfattes det som positivt at det er 
gitt stort rom for den enkelte utdanningstilbyder til å utvikles sine studieprogrammer lokalt.  
 
§ 23 om praksisstudier gir bare delvis tydelige føringer for praksisstudier samtidig som det 
ligger en stor grad av fleksibilitet i organiseringen. Det fremstår imidlertid uklart hvordan 10 
av det 30 ukene skal brukes, om de må innom alle 12 arenaene.  



 
 
 

 
I siste avsnitt er det vist til at … kompetansekravene i akuttmedisinforskriften oppfylles mot 
slutten av studiet. Det må fremgå tydelig i henvisningen hvilke deler av forskriften det vises 
til. Aktuelle krav må utformes som læringsutbyttebeskrivelse og innplasseres på relevante 
steder i oppsettet. De kan gjerne merkes med f.eks. ** etter modell av felles 
læringsubyttebeskrivelser fra Forskrift om felles rammeplan.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Randi Skår Tor Rynning-Torp 
Leder, UHR-Helse og sosial seniorrådgiver 
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