Høring på lokal studieplan innen høyere yrkesfaglig utdanning
«operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten»
På vegne av styringsgruppen for samarbeidspartene Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold har på forespørsel fra Sykehuset Østfold utviklet en videreutdanning for
ambulansearbeidere, «operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten». Partene har sammen
bidratt til arbeidsgruppen som har utarbeidet den vedlagte studieplan.
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet
etter kort tid. Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny
kompetanse, i tråd med nye oppgaver og utfordringer på sentrale fagområder innen helsesektoren. I
tillegg skal den tilby fagarbeidere en karrierevei. De er korte og praktiske, og dermed meget godt
egnet til å møte omstillingsbehov i et livslangt læringsperspektiv.
Ambulansetjenesten skal dekke behov for primærdiagnostikk og stabilisering, og eventuell behandling
av akutte skader og tilstander prehospitalt, samt bringe syke /skadede pasienter til adekvat
behandlingsnivå i helsetjenesten. Demografisk utvikling med økende antall personer med alvorlige
kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen, stadig høyere levealder og samfunnsutvikling
for øvrig stiller økte krav til ambulansetjenesten, både når det gjelder kapasitet og oppgaver. En
forventet økning i aktivitet, særlig i sentrale områder, fører til økt behov for personell i fremtiden. Det
er nødvendig å sikre at det utdannes og rekrutteres tilstrekkelig antall ressurser, med riktig
kompetanse i hele regionen.
Prehospitalt arbeid har de siste årene hatt rask utvikling når det gjelder tilbud om utdanning på
bachelornivå. Målgruppen for denne videreutdanningen er primært de med fagbrev og autorisasjons
som ambulansearbeidere. Med et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud på fagskolenivå vil
kompetanseheving være et reelt alternativ for gruppen medarbeidere. Nå og i fremtiden vil det være
behov for personell med økt kompetanse på ulike nivåer for å ivareta pasientsikkerhet og
befolkningens behov. Tilbudet Fagskolen i Østfold har utviklet er ment å være en supplerende
kompetanseheving med praktisk tilnærming til faget.
Nå foreligger det et utkast til høring og vi ber spesielt om kommentarer til:
•
•
•
•

Er det utviklingstrekk i tjenesten som denne studieplanen ikke beskriver?
Mangler det viktige læringsutbyttebeskrivelser?
Er «operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten» dekkende navn for studiet?
Gi gjerne innspill til alternativer
Annet?

Av hensyn til den videre prosess har vi funnet det nødvendig å sette høringsfristen til torsdag 13.
februar 2020.
Vi ber om at høringssvar sendes prosjektleder på e-post: tonee@ostfoldfk.no og at emnefeltet i eposten merkes med «Høringssvar fagskoleutdanning «operativt og medisinsk arbeid i
ambulansetjenesten».
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