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Innledning 
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring i 
forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften). Forslaget 
gjelder unntak fra kravet til fysisk prøve ved opptak til 3-årig bachelor i paramedisin. 
Endringsforslaget gjelder for opptak til studieåret 2020/2021. 
 

Bakgrunn for forslaget 
Kunnskapsdepartementet ble 16. mars 2020 kontaktet av universiteter og høyskoler som 
tilbyr bachelorstudium i paramedisin, angående det spesielle opptakskravet til dette studiet. 
Høgskolen i Østfold, Nord universitet, OsloMet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet tilbyr dette studiet. Ett av opptakskravene er at søker 
skal ha bestått fysisk prøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen, jf. 
opptaksforskriften § 4-2 åttende ledd. Grunnet Covid-19 er det vanskelig å gjennomføre 
fysiske prøver forut for årets opptak. For at det skal være mulig å gjøre unntak fra dette 
kravet for opptak for studieåret 2020/20121, må det foretas en midlertidig endring i 
opptaksforskriften. 
 
Departementet har fra institusjonene fått innspill om tre aktuelle alternativer for årets opptak: 
 
1) Søkere må levere egenerklæring for å kvalifisere for opptak i hovedopptaket og kan gis 
betinget opptak. Opptaksprøver må gjennomføres like før studiestart. 
 
2) Søkere må levere egenerklæring for å kvalifisere for opptak i hovedopptaket. Fysisk test 
legges inn som deleksamen i første emne. 
 
3) Søkere må levere egenerklæring for å kvalifisere for opptak i hovedopptaket. Dette anses 
som tilstrekkelig, og det er ikke nødvendig å gjennomføre fysisk test senere.  
 
Departementet er kjent med at UiT primært støttet alternativ 1, sekundært alternativ 3. De 
øvrige institusjonene støttet alternativ 2. Etter et møte med departementet har de aktuelle 
institusjonene meldt tilbake at alternativ 3 er det mest aktuelle og at de ikke ønsker en 
overordnet nasjonal føring. 
 

Departementets vurderinger 
En fordel med alternativ 1 er at studenter som ikke består eventuelt kan få nye tilbud på 
lavere prioritet. Det vil imidlertid skje sent og det er erfaringsmessig lite gunstig for både 
søker og lærested. Erfaringer med betinget opptak til lærerutdanning viser dessuten at dette 
er en betydelig manuell jobb for både Samordna opptak og lærestedene. Etterfylling av 
studenter må igjen føre til nye opptaksprøver og etterfylling vil da i praksis bli både 
tidkrevende og lite gunstig for studiestarten til studentene. 
 
For alternativ 2 legger departementet til grunn at testen (deleksamen) blir avholdt kort tid 
etter studiestart, og at studentene da skal ha tre forsøk som skal arrangeres i løpet av f.eks. 



de første to ukene etter studiestart. Lærestedene må da være enige om å vurdere den 
fysiske testen strengt, slik som ved ordinær opptaksprøve.  
 
For alternativ 3 er tanken at studentene selv vurderer hvorvidt de er fysisk i stand til å 
gjennomføre studiet, på samme måte som de kun leverer egenerklæring for 
svømmedyktighet.  
 
Departementet er enig med institusjonene og vurderer alternativ 3 som det beste. Det betyr 
at det ikke skal gjennomføres opptaksprøver eller deleksamener i første semester. Vi 
forutsetter at institusjonene sørger for at studentene som uteksamineres har tilstrekkelig 
fysisk yteevne for å kunne fungere i yrket som paramedisiner. Dette innebærer at 
institusjonene kan legge inn arbeidskrav eller lignende som sikrer at studentene oppfyller 
kravene. 
 
Departementet foreslår å endre opptaksforskriften § 4-2 åttende ledd slik at kravet til fysisk 
prøve ikke gjelder for opptaket til studieåret 2020/2021, og at søker i stedet skal levere 
egenerklæring i tråd med alternativ 3 over. 
 

Forslag til midlertidig forskriftsendring 
Forslag til endringer i forskrift om opptak til høgre utdanning 
 
Ny § 4-2 skal lyde: 
 
§ 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag 
 
(8) 3-årig bachelor i paramedisin har krav om at søkjarar må dokumentere førarkort klasse B 
(personbil) og ha bestått fysisk opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 
For opptak til studieåret 2020/2021 gjeld ikkje kravet om bestått fysisk opptaksprøve, i 
staden må søkjaren levere ein eigenfråsegn om fysisk form, etter krav fastsette av 
institusjonen. 
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