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smittevern, histologi, kunnskap om internasjonale oppdrag i forhold til massekatastrofer 
og identifikasjonsarbeid er eksempler på fag som må inngå i utdanningen. Siden 
yrkesgruppen er liten og rekrutteringsgrunnlaget er lavt, kan det være hensiktsmessig å 
koble deler av den teoretiske utdanningen til en beslektet helsefaglig profesjonsutdanning 
som for eksempel sykepleier-, bioingeniør-, eller radiografutdanning.  Anatomi, fysiologi, 
sykdomslære, hygiene og smittevern er eksempler på teoretiske fag som dekkes i disse 
utdanningene.  Den teoretiske undervisningen bør være modulbasert og tilrettelagt for 
deltidsstudenter.  Praksis vil utgjøre en stor del av utdanningsløpet.  
 
NMT har tatt initiativ til å utvikle en sertifiseringsordning, og vil invitere DNP og Norsk 
rettsmedisinsk forening til et samarbeid. En sertifiseringsordning vil kunne etableres 
relativt raskt, og kan bidra til en kvalitetssikring av enkelte arbeidsoppgaver. 
Sertifiseringer er imidlertid uformelle og vil ikke kunne erstatte et formelt utdanningsløp, 
men kan ivareta deler av den faglige kompetansen som er bygget opp gjennom mange år i 
form av kravspesifikk kompetansevurdering. Arbeidet med en formalisert utdanning 
foregår parallelt med utviklingen av sertifiseringsordningen. 
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