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Studieplan 2009/2010

Årsstudium i Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning
(kull mars 2007- mars 2009)

Kravet til kompetanseutvikling av ambulansepersonell øker. En felles utdanning på
høgskolenivå er et viktig tiltak for å oppgradere ambulanseyrket i henhold til nye
kompetansekrav og tilføre yrkesgruppen en høyere akademisk status.

Nasjonal Paramedicutdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell.

Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell og det
tilbys nå for 7. gang, med  .Studiet tar utgangspunkt i denoppstart i mars 2007
amerikanske Paramedic-utdanningen, men er skreddersydd for ambulansepersonell i Norge.

Utskriftsvennlig brosjyre:

 0 BParamedic-brosjyre høst06.pdf

 Besøk studiets nettsted .

 .Søknadsfristen er 1. desember 2006

Faglig innhold

Studiet er på 60 studiepoeng og er sammensatt av seks emner hver på 10 studiepoeng. Fire av emnene
har praksisperioder i tillegg til teoretisk opplæring. De seks emnene er:

Emne 1: Kommunikasjon, veiledning, etikk

Veiledning: begreper og tradisjoner
Veiledningsprosessen
Kommunikasjon
Gruppedynamikk
Etikk
Empati
Kommunikasjon med mennesker i krise.
Veiledning av kollega

http://hil.dev.norse.digital/content/download/7147/154853/file/Paramedic-brosjyre h�st06.pdf
http://paramedic.hil.no/
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Emne 2: Helsepersonellrett

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter

juridisk metode – rettskildespørsmål
rettsregler, rettigheter og plikter
rettssikkerhet
et historisk perspektiv på pasientrettighetene
forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar

den nye helsepersonelloven
de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
ansvarsbegrepet
forsvarlighetskravet
delegasjon
kvalitetssikring

Emne 3-5 MEDISINSKE FAG OG AKUTTMEDISINSKE FERDIGHETER 
Luftveishåndtering og sirkulasjonsvurdering

Emne 3 Akuttmedisin 1

Farmakologi/iv terapi
Lunger
kardiologi
Nevrologi
Endokrinologi
Brannskader
allergi/anafylaksi
Gastroenterologi
Urologi
Forgiftninger
Hematologi
Obstetrikk
Gynekologi
Intensivbehandling

Emne 4 Akuttmedisin 2

Anamnese
Undersøkelsesteknikker
Pasientbehandling
Dokumentasjon
Akutt intervesjon for kroniske pasienter
Psykiatri
Pediatri
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Geriatri
Pasienter med spesielle utfordringer
Vold og overfall på pasient

Emne 5 Traumatologi

Traume/skade
Blødninger og sirk. svikt
Bløtdelsskader
Prioriteringer
Hode/ansiktstraumer
Rygg/spinal skader
Thoraxtraumer
Abdominale traumer
Muskel/skjelettraumer

Emne 6 Operativt ambulansearbeid

Ambulanseoperasjoner –taktikk
Redningsoperasjoner
Miljøkatastrofer
Farlig gods
Opptreden ved mistanke om kriminelle forhold
Egensikkerhet og skadeforebygging
Livsutvikling

Emne 3 medisin, vil integrere faget patofysiologi og mer spesifisert farmakologiundervisning under hvert medisinske tema.

Det blir arrangert hospiteringspraksis på spesialavdelinger innen sykehus og veiledet praksis i perioden modul 3-6
gjennomføres. Mer om dette under eget kapittel.

Pensum

Det er ca. 600 sider pensum til hver modul. Hovedbok for studiet er: Mosby`s Paramedic textbook revised Second Edition,
Mick J. Sanders. A Harcourt Health Sciences Company -2001. De totale utgifter til pensumlitteratur for hele studiet vil
ligge på ca. kr. 1.500,-

Hensikten med utdanningen er å uteksaminere studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen
yrket. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets
kunnskaper og verdier. Lik utdanning på landsbasis gjør formalkompetanse synlig.

Fullstendig fagplan finner du her.

Opptakskrav

http://studier.hil.no/no/layout/set/print/content/view/print/1299/language/nor-NO
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For å kunne bli tatt opp kreves adet at man har generell studiekompetanse eller godkjent
realkompetanse, og i tillegg være autorisert faglært ambulansepersonell, samt ha minimum 2 års
erfaring fra yrket. (Er du under 25 år må du ha studiekompetanse for å bli tatt opp).

Studiet er for autorisert ambulansepersonell, men annet autorisert helsepersonell med 3 årig
høgskoleutdanning (sykepleiere, fysioterapeuter etc.) kan også søke. Forutsetning for vurdering av
søknad er dokumentasjon av minst 2 års relevant erfaring i faget.

Når det gjelder emnet "Farmakologi for ambulansepersonell" så er dette nå et obligatorisk emne som
alle som blir tatt opp ved studiet må ha før de starter på de akuttmedisinske emnene (emne 3-6).Dette
har eget opptakskrav: For å kunne bli tatt opp kreves det at man har generell studiekompetanse eller
godkjent realkompetanse, og i tillegg være autorisert faglært ambulansepersonell.

Forkunnskaper som kreves

Søkeren må kunne lese engelsk litteratur, og være vant til å bruke dataverktøy, samt ha tilgang til
internett. Søkeren skal inneha kompetansebevis for utrykningskjøring.

Det er et krav at studentene har dokumenterte forkunnskaper innen fysiologi, anatomi og patofysiologi.
De som ikke har dette fra tidligere må gjennomføre dette før oppstart på emne 3. Det vil da bli tilbud
om nettbaserte emner innen disse fagområdene i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet tilbys med samlinger (2 samlinger à 3 dager pr. emne) kombinert med nettstøttet undervisning
og veiledning ved hjelp av et nettbasert pedagogisk læringssystem (Classfronter). Mellom samlingene
vil det bli brukt videoforelesninger og case som utgangspunkt for faglige diskusjoner og gruppearbeid.
Studentene skal jobbe med obligatoriske oppgaver i løpet av studiet. Disse oppgavene er lagt opp slik
at de skal løses gruppevis med avtalt veiledning av faglærer. I tillegg vil det bli obligatoriske praksis-
og hospiteringsperioder. 9 uker hospitering på ulike sykehusavdelinger og 4 uker ambulansepraksis.

Eksamen

Individuell nettbasert hjemmeeksamen over en eller to dager avhengig av emne. Multiple choice test i
Classfronter vil også være en del av noen eksamener.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt
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Studiekostnader

Studieavgift: kr 11.000,- pr. emne. Semesteravgift, kopinoravgift og avgift til IKT-tjenester: ca. kr
550,- pr. semester. utgifter knyttet til litteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene kommer
i tillegg

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

2 år

Grad/ kompetanse

Årsstudium

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2007/2009

Godkjenningsorgan

Studieutvalget

Godkjenningsdato

28.11.2005
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Emneoversikt


