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Faglig tilhørighet for Bachelor i paramedisin
Innstilling til vedtak:
1) Bachelorstudiet i paramedisin flyttes fra Institutt for klinisk medisin til Institutt for helseog omsorgsfag.
2) Ansatte tilknyttet studiet overføres til IHO. Tilhørighet for anestesileger i bistilling
vurderes nærmere.
3) Dekanen vurderer organiseringen av forskningen tilknyttet fagområdet akuttmedisin og
paramedisin nærmere i samarbeid med IHO og IKM.

Bakgrunn:
Bachelor i paramedisin ble opprettet etter vedtak i universitetsstyret i S 55-17 30.11.2017, og
hadde sitt første opptak høsten 2018. Studiet ble etablert etter en prosess med UNN, og det ble
lagt til grunn at det akuttmedisinske miljøet ved UiT og UNN ville være en naturlig forankring.
Studiet ble derfor etablert ved Institutt for klinisk medisin (IKM). Studiet har siden oppstart vært
blant UiTs mest populære, og har gjennomgående fått gode tilbakemeldinger fra studentene.
Studiet har så langt vært strategisk finansiert – først mellom UNN og Helsefak, og deretter
mellom UiT sentralt og Helsefak. Studiet får nå permanent finansiering etter behandling i
universitetsstyret av tildelte studieplasser i revidert statsbudsjett.
Etter oppstarten av studiet i 2018 har det vært flere diskusjoner om organiseringen rundt
paramedisin innenfor rammene av IKM, og dette har ført til at organisatoriske forhold rundt drift
og ledelse ved studiet ikke helt har falt på plass. IKM er først og fremst organisert for å håndtere
legeutdanningen og klinisk ernæring, og særlig den kliniske delen av disse. En treårig
profesjonsutdanning blir således det eneste studiet av denne art på IKM.
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er i hovedsak bygget opp rundt 3-årige
profesjonsutdanninger slik som paramedisin, og har flere faglige berøringspunkter med
paramedisin innen sykepleie. Dekanen vurderer at det er et potensial for utnytting av faglige
synergier der. Profesjonsutdanningene ledes av studieledere, og IHO har en indre struktur som
bygger på disse som mellomledere. Paramedisin har en universitetslektor med funksjon som
studieleder, og vil falle naturlig inn i IHOs struktur.
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Etter en prosess med fagmiljøet i paramedisin, IKM og IHO vurderes det at det vil være mest
hensiktsmessig å endre organisatorisk tilhørighet for paramedisin fra IKM til IHO. Dette er en
ønsket løsning fra IKM og fagmiljøet i paramedisin, og ønskes velkommen av IHO.
En flytting vil i utgangspunktet være ryddig å gjennomføre. Personalgruppen er vel definert med
3 faglige stillinger i 100 % stilling og 8 personer i 20% stilling. I tillegg vil en studiekonsulent
følge med fra IKM til IHO. IKM har i tillegg bidratt med en egeninnsats i studiet med rollen til
Knut Fredriksen som faglig ansvarlig og primus motor for opprettelsen av studiet. Denne
stillingen vil ikke følge med flyttingen. Kostnadene for studiet er budsjettert som et eget tiltak, og
kan flyttes i sin helhet.
Fakultetet vil da i utgangspunktet flytte hele personalgruppen til IHO, men med mulig unntak av 2
bistillinger i akuttmedisin som evt. kan bli ved IKM for å samle leger i akuttmedisin/anestesi i
samme fagenhet. Dette er fagenheten hvor Knut Fredriksen har sin tilhørighet, og som har vært
helt sentral i oppbyggingen av studiet. En slik deling forutsetter da en avtale om levering av
undervisning til paramedisin mellom IHO og IKM, slik som IMB i dag leverer undervisning til
paramedisin.
Paramedisin er ikke en etablert forskningsdisiplin og ligger i randsonen mellom flere fagfelt. For
å bygge opp et kvalitetssikret utdanningstilbud og personale med tilstrekkelig
forskningskompetanse, er det nødvendig å samtidig etablere forskningsaktivitet innenfor tema
som er relevant innenfor fagområde paramedisin. Både ved IHO og IKM er det etablerte
forskningsgrupper som forsker på slike tema og det må derfor vurderes nærmere hvordan
forskningsaktiviteten bør organiseres for de ansatte med ansvar for paramedisin.
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