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Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for
gjennomgang av merknader til forskriften

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet om endring i forskrift om opptak til høyere
utdanning datert 5. juli 2010.

Vi viser videre til brev fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet datert 26.
november 2009, hvor vi på vegne av institusjoner som tilbyr paramedicutdanning foreslår en
endring i spesielle opptakskrav til paramedicutdanning, og til brev fra
Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Sør-Trøndelag datert 4. januar 2010. Vi registrerer at
dette forslaget ikke er tatt med i det foreliggende forslaget om endring i forskrift om opptak til
høyere utdanning. Høgskolen i Sør-Trøndelag ber om at fellesforslaget til endring i spesielle
opptakskrav til paramedicutdanning tas inn i ovennevnte forskrift med ikrafttredelse fra og
med opptaket til studieåret 2011-12.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har utover dette ingen kommentarer til forslagene som er fremlagt
i høringsnotatet.
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Søknad om endring i spesielle opptakskrav til Nasjonal paramedicutdanning

På oppfordring fra Kunnskapsdepartementet har Universitetet i Tromsø, Høgskolen i
Lillehammer og Høgskolen i Sør-Trøndelag drøftet opptakskravene til Nasjonal
paramedicutdanning, i et forsøk på å samordne synet på hva opptakskravene bør være.

Vedlagt er et brev fra alle tre institusjonene, der man søker om endring i Forskrift om opptak
til høyere utdanning, § 4-10 Spesielle opptakkrav til diverse fag, samt et vedlegg fta
Universitetet i Tromsø.
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Kari Berget Eva Terese Voldhagen
Direktør Seksjonssjef
Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt Studieadministrative fellestjenester

Kopi:
Avdeling for sykepleierutdanning
Ledelsen i organisasjonen
Høgskolen i Lillehammer
Universitetet i Tromsø

Postadresse: Besoksadresse: E-post: Telefon: Org.nr.:
Høgskolen i Sor-Trøndelag E.C.Dahlsgam 2 postmottak@last.no +47 73 55 90 00 975264750
NO-7004 Trondheim Trondheim Web:

www.hist.no



Søknad om endring i spesielle opptakskrav til Nasjonal paramedicutdanning

Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Sør-Trøndelag søker med
dette om en endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning, i § 4-10 Spesielle
opptakskrav til diverse fag.

Paramedicutdanning er et studium på 60 studiepoeng over to år. Formålet med
utdanningen er å uteksaminere studenter med økt og spesialisert ambulansefaglig
handlingskompetanse. Studiet er tilpasset autorisert ambulansepersonell, men også
grupper med relevant høyere utdanning er aktuelle målgrupper.

I opptaksforskriften § 4-10 står følgende om Paramedicutdanning, som tilleggskrav til
generell studiekompetanse:
"Fagbrev som ambulansepersonell, samt minimum to års relevant erfaring etter avlagt
fagprøve og kompetansebevis for utrykningskjøring."

Kunnskapsdepartementet har opplevd å få ulike innspill på ordlyden i § 4-10 fra
institusjonene som tilbyr denne utdanningen, og KD har derfor oppfordret til å forsøke og
få til en samordning rundt dette.

HiL, UiT og HiST foreslår på denne bakgrunn følgende ordlyd i § 4-10.
"Fagbrev som ambulansepersonell eller relevant høyere utdanning."

Vi foreslår med andre ord å fjerne krav til arbeidserfaring i forskriften, da dette er noe
institusjonene kan fastsette selv, jf. § 4-11. Vi foreslår også å fjerne krav om
kompetansebevis for utrykningskjøring, da dette kravet er irrelevant for utdanningen og
innholdet i den.

Institusjonene som tilbyr Paramedicutdanning vil forsøke så langt det er mulig å ha like
opptakskrav, også utover det som er forskriftsfestet. Dette først og fremst av hensyn til
søkerne, men også fordi det vil være naturlig at utdanninger med beslektede fag- og
studieplaner har like opptakskrav.

Med hilsen

Iben Kardel (sign) Joakim Bakkevold (sign)
Studiedirektør Seksjonsleder, Studieinfo. og opptak
Høgskolen i Lillehammer

Kari Berget
Direktør, SFS
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Vi viser til brev med vedlegg datert 26. november 2009, mottatt og registrert i
departementet 18. desember 2009. I brevet gjørHøgskolen i Sør-Trøndelag rede for felles
forslag om endring i spesielle opptakskrav til paramedickutdanning.

Kunnskapsdepartementet viser til tidligere kontakt i denne saken og takker Høgskolen i
Sør-Trøndelag for koordinering slik at det nå foreligger et felles forslag. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at det foreliggende forslaget ikke kan behandles nå, da endringer i
forskrift om opptak til høyere utdanning som skal gjelde fra og med opptak til studieåret
2010-2011, ble fastsatt 23. november 2009. Departementet tar sikte på å behandle forslaget
med sikte på opptak til studieåret 20112012.
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