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Høringssvar vedr. Bachelorstudium i paramedic / Bachelor’s Programme in Paramedic
Science
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre
behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige
skader. Tjenesten skal «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt». En av oppgavene til
kompetansetjenester er å «Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til
helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, og å iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang
til tjenestene».
Dette høringssvar inneholder en generell tilbakemelding på forslag til studieplan. NKT-Traume
har valgt å ikke kommentere andre emner enn traumatologi, da dette er vårt fokus område.
Generell tilbakemelding
NKT-Traume stiller seg noe undrende til om læringsutbyttene og emnestrukturen i denne
studieplanen skiller seg spesielt mye fra den eksisterende studieplan som tilbys per i dag ved en
rekke høgskoler/universitet (60 studiepoeng) foruten klinisk praksis og en avsluttende
bacheloroppgave?
Denne studieplanen har tre (3) kliniske emner. NKT-traume kan utfra teksten ikke se en tydelig
progresjonsprofil fra det ene emnet til det andre i forhold til disse delene av studieplanen.
Læringsutbyttene har de samme taksonomiene og ordlydene i alle tre (3) emnene.
Det er beskrevet i innledningsteksten at dette studie skal kvalifisere til en bachelorgrad og
dermed skal kunne danne grunnlag for videre studier i tråd med Norsk Kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring (bachelor- og mastergrad og videre til en phd). Med det som utgangspunkt
stiller NKT-Traume spørsmål ved om studiet vil gi det grunnlag som kreves i forhold til
Metodeinnføring, vitenskapsteori samt vitenskapsetikk på bachelornivå.
Tilbakemelding emne traumatologi
Læringsutbyttene i emnet fremstår for oss som helthetlig og innholdsmessig i tråd med
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kunnskap og ferdigheter og generell kompetanse innenfor emnet traumatologi på bachelornivå.
NKT-Traume stiller seg spørrende til om setningen ”Emnet baserer seg på anbefalinger gitt av
kirurgiske og anestesiologiske fagmiljøer om akuttskadebehandling” hører hjemme i en
studieplan? ”Emnet er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer” vil kunne være en
beskrivelse
Vedrørende pensum forventer NKT-traume at pensum i traumatologi til enhver tid består av
oppdatert og forsknings- og kunnskapsbasert innhold.
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