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Finansiering bachelor paramedisin 3. kull
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull (25 studenter) ved studiet bachelor paramedisin høsten
2020.
Begrunnelse:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tok initiativet til oppstart av et bachelorprogram i
paramedisin som svar på behovet for kvalifisert bemanning av ambulansene i Nord-Norge1. For å
realisere oppstarten i 2018 var UNN villige til å delfinansiere første kull med totalt 3,7 mill. kroner
i løpet av de to første studieårene2. I tillegg til å skaffe praksisplasser ville UNN samarbeide med
Helsefak for å få på plass permanent finansiering av studieplassene.
Det har ikke lykkes å få på plass permanent finansiering for paramedisin. UiT fikk ikke tildelt
studieplasser til bachelor paramedisin i forslag til statsbudsjett for 2020 og fakultetet har ikke avtale
med UNN eller Helse Nord om videre samfinansiering av studiet. Helsefak har bedt om at UiT
fortsetter å spille inn til Kunnskapsdepartementet (KD) et ønske om 20 studieplasser i
finansieringskategori D til bachelor paramedisin. Universitetsledelsen har også nedsatt en
arbeidsgruppe som skal foreslå mekanismer for omfordeling av studieplasser internt på UiT3. Her
kan det ligge en mulighet for paramedisin dersom man ikke skulle få tildelt studieplasser fra KD.
I mangel på permanent finansiering har Helsefak vedtatt opptak av ett kull av gangen. Dette er ikke
ideelt med tanke på videre oppbygging av fagmiljøet ved bachelorprogrammet i paramedisin. Fra
fagmiljøets side er det et ønske om en garanti for videreføring, men dette forutsetter en avklaring
av permanent finansiering. Studiet har vist seg svært populært og har hatt høye søkertall. I påvente
av en slik avklaring er det et ønske fra fakultetet å ta opp et tredje kull i 2020 for å ikke miste det
momentet som nå foreligger.

Kostnader og finansiering 3. kull
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Tabell 1 viser budsjetterte kostnader for de tre første kullene ved bachelorstudiet. Det budsjetteres
med 6,4 vitenskapelige årsverk fordelt på fem hovedstillinger og syv bistillinger. Institutt for klinisk
medisin bidrar i tillegg med en studiekonsulent som ikke er synliggjort i budsjettet da den allerede
er finansiert.
Tabell 1. Kostnadsbudsjett ved tre kull bachelor paramedisin - avrundet til hele 1000 kroner

2020
5 616 000
1 073 000
6 688 000

Lønnskostnader
Driftskostnader
Sum kostnader

2021
5 472 000
1 066 000
6 537 000

2022
5 530 000
952 000
6 481 000

2023
2 755 000
264 000
3 019 000

Totalt
19 372 000
3 354 000
22 726 000

Fakultetet har fått innvilget midlertidig finansiering tilsvarende basisfinansiering i kategori D for
20 studieplasser for andre kull på bachelor paramedisin fra strategisk fond for utdanning ved UiT4.
Fakultetet har fulgt opp med ny søknad om tilsvarende finansiering for tredje kull5, og
universitetsledelsen har gitt sterke signaler om at midler vil settes av i strategisk fond for utdanning
også for perioden 2020-2022.
Bachelorstudiet i paramedisin inkludert tredje kull foreslås finansiert i henhold til tabell 2.
Tabell 2. Forslag finansieringsplan bachelor paramedisin inkl. tredje kull - avrundet til hele 1000 kroner.

Basis studieplasser - UiT
Studiepoengproduksjon6
Kandidatproduksjon7
Strategiske midler Helsefak
Sum finansiering

2020
3 600 000
109 000
0
2 979 000
6 688 000

2021
3 255 000
741 000
0
2 541 000
6 537 000

2022
1 440 000
1 417 000
0
3 624 000
6 481 000

2023
0
1 347 000
487 000
0
1 834 000

2024
0
694 000
502 000
0
1 196 000

Totalt
8 295 000
4 308 000
989 000
9 144 000
22 736 000

Fakultetet har i forbindelse med første og andre opptak til studiet satt av totalt 7,977 mill. kroner i
strategiske midler knyttet til finansiering av bachelor paramedisin. Merkostnaden ved tredje kull er
derfor 1,169 mill. kroner som foreslås finansiert av fakultetets strategiske midler i 2022.
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