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Studentdemografi 

•  Totalt 43 på kull H2014 (19 jenter) 
•  Median 22 år (18-30 år) 
•  15/19 fylker er representert 

 
ü  2 ambulansearbeidere 
ü  2 sykepleiere 

 
 

ü Minimum 8 jobber/har jobbet i ambulansetjeneste  
ü Ca 2/3 har forsvarsbakgrunn utover 1.gangstjeneste 

 



Forventninger til studiet 

kompetanse 
teoritungt 
mestring 
utfordringer 
spennende 
forventninger  



Oppbygging av bachelor studiet 

Høstsemester Vårsemester 

1 år Etikk, kommunikasjon, amb. emner 
Anatomi 
Fysiologi 

Fysiologi 
Farmakologi 
Psykiatri & sykdomslære 

2 år Akuttmedisinske emner 
Kommunikasjon 
Etikk og konfliktløsning 
 

Traumatologi 

3 år Akuttmedisinske emner 
 
Operative amb emner 

Bachelor- 
oppgave 



Emner 1. studieår: PARA1000  



Tre dager i observasjonspraksis på sykehjem 

§ Viktig erfaring 
 

§ Nedsatt hørsel, taleevne… ja til og med redusert kognitiv 
funksjon..utfordrende 
 

§ Senil demente kan lure deg trill rundt 

§ Tøft å se et nakent, eldre menneske i en så hjelpetrengende 
situasjon 

§ De har ofte et sammensatt sykdomsbilde og bruker mye 
medisiner. Det trigget meg til å lære mer 



To dager i observasjonspraksis ambulanse 

Rolige 
 Pasientfokus 
   Tilpasningsdyktige 
      Tålmodige 
         Kompetente 
 
 



To dager i ambulansetjenesten: Evaluering 
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Fordeling av oppdrag 

To EFOK- kontakter 



To dager i ambulansetjenesten: Evaluering 
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Hvordan opplevde du innstilling hos personellet 
til deg som student? 

Veldig bra 

Bra 

Nøytral 

Opplevelse av personellets profesjonalitet: Samsvarende resultater 



To dager i ambulansetjenesten- evaluering 

 
§ Humor, åpenhet, empati og engasjement er noe jeg kommer til å ta 

med meg videre i dette studiet 
 

§ Noen fikk mye negativ respons på at de var paramedic studenter, 
flere følte at de måtte forsvare en studie vi egentlig ikke vet så mye 
om ennå (da det ikke er noen som har erfaringer med dette tidligere) 

§ Var spennende å se hvor store forskjeller det faktisk er i 
ambulansetjenesten her i forhold til andre steder i landet. Fikk 
opplæring i LP15 og i-gel, som vi ikke har hjemme. 
 
 



«Du er historie er du klar over det?» 

«Vi har med en paralympic student i dag… 
Sa de… e har aldri ledd så møye i heile 
mitt liv som på denne vakta!» 

På vegne av studenter og HIOA – takk for oss vi gleder oss til fortsettelsen!  

Spørsmål? 


