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Høring- Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 

Delta har følgende innspill til høringen:  
 
Generelt 
Delta er kjent med at Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i fem av kapitlene 
til høyere utdanning. I tillegg foreslås det at et nytt studium fritas fra krav til 
studiekompetanse.  Delta mener i utgangspunktet at yrkesfaglige utdanninger ikke skal 
føre frem til studiekompetanse, men vil heller at det utvikles gode, fleksible og 
tilgjengelige overgangsmuligheter til høyere utdanning fra fag/svennebrev til høyere 
utdanning f.eks. ved at y-veien bygges ut til flere fag. I tillegg bør dagens regelverk for 
realkompetansevurdering i større grad bør brukes for opptak til høyere utdanning.  
 
Delta har kommentarer til følgende kapitler:   
 
Kapittel 2 Generell studiekompetanse § 2-2 Utenlandsk utdanning 
Delta støtter at det behov for en presisering og oppdatering i forskriftens ordlyd.  Forslaget  
er bedre tilpasset dagens struktur innenfor høyere utdanning.  
 
Vedrørende ny § 3-8 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til 
nautikk 
Delta er i utgangspunktet positiv til bruk av y-vei i flere fag.  Dette forutsetter imidlertid at 
y-veien er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og 
utdanningsinstitusjonene.  Det er viktig at studenter som tas opp via en godkjent y-vei, 
ikke støter på hindringer senere i sitt utdanningsløp som følge av denne inngangen.  For 
eksempel må studenter som har fullført bachelorgrad gjennom y-veien, kunne bygge 
denne videre til et masterstudium innen samme fagområde. 
 
Vedrørende § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag 
Delta mener at det i forskriften fortsatt bør være krav om to års yrkeserfaring før opptak til 
paramedicutdanningen, og savner en begrunnelse for å lempe på opptakskravene. Delta 
organiserer over 2100 av landets ca. 3500 ambulansepersonell gjennom 
yrkesorganisasjonen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon, og vært en sterk pådriver 
for at  videreutdanningstilbud paramedic skal legges på høyskole. Vi erfarer at 
paramedicutdanningen er et krevende studium hvor relevant praksis anses som svært 
viktig for gjennomføring av studiene.    
 
Gode overgangsordninger fra fagbrev til videreutdanning i paramedic må også ses i 
sammenheng med det pågende arbeidet med å etablere en treårig bachelorutdanning 
paramedic.  Vi viser blant annet til en rapport fra 2009 som ble utviklet av en 
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partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av tidligere helseminister Sylvia Brustad hvor det 
sterkt anbefales å etablere en ambulansefaglig bachelorutdanning.  Rapporten 
understreket også et behov for gode overgangsordninger og y-veier fra ambulansefaglig 
fagbrev til bachelor paramedic.  Etablering av en treårig ambulansefaglig utdanning på 
høyskole har også fått fokus i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om 
utdanning for velferdstjenestene.  Også i dette arbeidet har behovet for gode og 
tilgjengelige overgangsordninger og y-veier blitt presisert.  Målet med slike overganger må 
være å forberede studenter med fagbrev på å møte de teoretiske kravene i en  
bachelorutdanning.  
 
 
Vedrørende § 9-1 Generell studiekompetanse etter tidligere ordninger 
Delta støtter behovet for å forenkle eksisterende paragraf, og støtter departementets 
forslag. Søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse etter gjeldene 
bestemmelser, men som har oppnådd generell studiekompetanse etter tidligere 
bestemmelser, bør fortsatt kunne defineres som generelt studieforberedende dersom de 
”før 1. juli 1997 er tatt opp til og har fullført og bestått et studium i høyere utdanning 
normert til minst 60 studiepoeng eller to studier til minst 30 studiepoeng”.  
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