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Dagens spesialistutdanning for PHP

• Flysykepleier

• Anestesi-
/intensivsykepleie

• Luftambulanselege

• Anestesiologi

• Redningsmann

• Anestesi-
/intensivsykepleie

• Høyskole Paramedic

• Ambulansearbeider

• Høyskole Paramedic

Hva er relevant 
utdanning for 
prehospitalt
personell??



Dagens kompetanseutvikling for 
PHP
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• Tverrfaglig 
utdanningstilbud

• Kompetanseplan etter 
grunn- og 
spesialutdanning

• ”Akademisering” av 
fagmiljøet

• Faggrupper som jobber 
sammen bør også ha 
arenaer for felles 
opplæring/ trening

• Gode erfaringer med 
dette i andre fagfelt

• Relativt nytt innen 
operativt helsearbeide



Hva mangler?

• Tverrfaglig 
utdanningstilbud

• Kompetanseplan etter 
grunn- og 
spesialutdanning

• ”Akademisering” av 
fagmiljøet

• Det finnes ingen 
nasjonale 
kompetanseplaner for 
prehospitalt personell

• En fagstandard er ikke 
en kompetanseplan



Hva mangler?

• Tverrfaglig 
utdanningstilbud

• Kompetanseplan etter 
grunn- og 
spesialutdanning

• ”Akademisering” av 
fagmiljøet

• Økende antall ph.d. 
grader blant leger 
prehospitalt

• Det samme bør være 
tilfelle i andre 
faggrupper

• Når ser vi den første 
ph.d. med 
ambulansefaglig 
bakgrunn?!
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• Tverrfaglig

• Engelskspråklig

• Modulbasert

• Utgår fra UiS

• Multiple campus



Hvordan?

• Tverrfaglig
• Engelskspråklig

• Modulbasert

• Utgår fra UiS

• Multiple campus

• For alle 
personellgrupper innen 
helse prehospitalt

• Faggruppers nivå 
ivaretas gjennom 
individuelle oppgaver



Hvordan?

• Tverrfaglig

• Engelskspråklig
• Modulbasert

• Utgår fra UiS

• Multiple campus

• Skal på sikt være et 
internasjonal studium

• Ambisjon om 
samarbeide med andre 
utdannings-
institusjoner i Europa



Hvordan?

• Tverrfaglig

• Engelskspråklig

• Modulbasert
• Utgår fra UiS

• Multiple campus

• Skal være mulig å velge 
emnekombinasjon 
etter eget behov og mål 
med utdanningen



Hvordan?

• Tverrfaglig

• Engelskspråklig

• Modulbasert

• Utgår fra UiS
• Multiple campus

• Faglig ansvar og 
kvalitetssikring 
påligger UiS på lik linje 
med andre 
masterprogram

• Institutt for Helse/ 
Nettverket for 
medisinske 
Vitenskaper 



Hvordan?

• Tverrfaglig

• Engelskspråklig

• Modulbasert

• Utgår fra UiS

• Multiple campus

• Man trenger ikke 
bosette seg i Stavanger

• Emnemoduler vil 
foregå andre steder i 
landet der det er 
hensiktsmessig

• Emner vil avholdes 
som samlinger
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RDM LAT legeFly spl Amb arb



Emnekombinasjon

Emne  Sp 
Philosophy of science and Health Care 
Ethics

10

Scientific Methods 10

Transport medicine in PHCC 5

Point of Care Technology 10

Traumatology in PHCC 10

Patient safety 10

Prehospital Emergency Medical Care 15

Communication and decision making in 
PHCC

10

Major Incidents 10

Master thesis 30



Opptakskrav

Opptakskravene er:
• Bachelorgrad i sykepleie 
• Bachelorgrad i «Paramedic»
• Medisinsk Embetseksamen 

Alle søkere må dokumentere minimum 2 års relevant 
praksis innen pre hospital akutt medisin.. 

I tillegg kan studenter søke om opptak på særskilte 
vilkår om de har en helsefaglig bachelorgrad og lang 
klinisk erfaring innen pre hospital akuttmedisin. 



Tidsplan

Planlegging og 
utarbeiding av 

emner

Søknad om 
etablering

Ferdigstille 
læreplan Opptak Oppstart kull 

1

2012 2013 2014



Spørsmål?

stephen.sollid@norskluftambulanse.no


