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Departementet foreslår i høringsnotatet å autorisere parameidisinere i henhold til lov 2.juli 
1999 nr 64 om helsepersonell mv(helsepersonelloven) §48 første ledd. Vi viser til brev av 9. 
april hvor det fremgår at Helse Vest ønsker å samordne høringsuttalelsene fra 
helseforetakene i Helse Vest. 
 
Aktuelle miljø i Helse Stavanger har hatt en gjennomgang av høringsdokumentene og vi vil gi 
følgende tilbakemelding: 
 
Høringsnotatet er et velskrevet dokument, som på flere områder beskriver utvikling av 
arbeidet i den prehospitale tjenesten, samt anerkjenner behov for formalkompetanse i denne 
delen av helsetjenesten. Samtidig viser det en klar sammenheng mellom forventningene i 
Nasjonal helse- og sykehusplan og kravene dette vil stille til samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten i årene som kommer. Beskrivelsen av yrkesutøvelsen og yrkesrollen 
til paramedisineren, med stor grad av selvstendighet og pasientkontakt er viktig og riktig for 
en videre strategisk satsning på utdanning. Høringsnotatet viser samtidig at det er behov for 
strategisk avklaring rundt hvordan en på best mulig måte skal benytte de ulike kompetanse- 
nivåene i de prehospitale tjenestene. Her vises det til ulike måter å organisere de prehospitale 
tjenestene i ulike land, og at de vi gjerne sammenligner oss med har en nivåinndeling basert 
på roller, ansvar og oppgaver.  
 
Det som ikke står i høringsnotatet er hvorvidt denne utdanningen er å anse som kvalifisert til 
å jobbe i akuttmottak, offshore etc. I og med at høringen skriver at en autorisasjon kan bidra 
til at denne yrkesgruppen kan jobbe internasjonalt, så bør det også legges føringer for 
yrkesgruppen i andre akuttmedisinske miljøer enn bare ambulansetjenesten.  
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Det beskrives ved flere anledninger at paramedisinere kan jobbe i AMK. Yrkesgruppen og 
autorisasjonen må da også skrives inn i nåværende krav til å jobbe i AMK. I dag er det bare 
krav til autorisert ambulansefagarbeider.    
 
Fagutdannede ambulansearbeidere vil fortsatt i flere år frem i tid vil være vår viktigste 
ressurs i å løse utfordringene beskrevet i nasjonal helse- og sykehusplan. I påvente av en 
bachelor i paramedisin har det eksistert 69/90 studieprogram som videreutdanning for å 
møte behov for økt kompetanse i tjenestene. Dette kommer i tillegg til omfattende 
internutdanning gjennomført i de fleste helseforetak. Tilsammen utgjør denne kompetansen 
en betydelig kompetanseheving som nå formaliseres gjennom behovet for bachelorutdanning. 
Det er stor pågang til studieplassene og krav til studiekompetanse for å komme inn, hvilket 
innebærer at det er vanskelig for mange å fullføre sin delutdanning til en bachelorgrad. Det vil 
være hensiktsmessig med overgangsordninger eller andre løsninger som imøtegår denne 
utfordringen.  
 
Når det gjelder høringsnotatet som omhandler naprapater, osteopater og logopeder stiller 
foretaket seg positivt til høringsforslaget. Forslag til autorisasjon til logopeder oppfattes som 
positivt. Osteopater og naprapater er funksjonsgrupper som benyttes svært lite i 
spesialisthelsetjenesten og i Helse Stavanger. Disse omtalte gruppene benyttes overveiende 
av andre henvisningsinstanser. Men det er viktig at bruken av de omtalte funksjoner 
kvalitetssiktes i en ordning som kan innbefattes inn under helsepersonelloven.  
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