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Forord
Ambulansefaget har eksistert som eget fag i 15år. Faget er fortsatt gjenstand for diskusjoner
knyttet til utdanningsformer og rekrutteringsveier. Mange av de som betjener ambulanser i
Norge i øyeblikket, har vært med fra tiden før faget ble organisert i lov om fagopplæring. De
fleste har fulgt utviklingen mot dagens krav som inkluderer autorisasjon for helsearbeidere.
I dag er myndighetskravet at hver ambulanse skal være bemannet med to helsepersonell.
Minst en av dem skal ha autorisasjon, mens person 2 skal ha minimum kurspakken for NOU
1976:2. Det er et absolutt minimumskrav. Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere
annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Dette innebærer
som minimumskrav en redningsteknisk del med 55 timer teori og 15timer praktiske øvelser,
samt en medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på120 timer og 3 ukers praksistjeneste
ved mottakelsesavdeling/intensivavdeling (1 uke), operasjons-anestesiavdeling (1 uke) og
medisinsk/kirurgisk avdeling (1 uke).
Pr i dag er antall ambulansearbeidere med autorisasjon 3837. jf. SAFH
Imidlertid preges fortsatt faget av mangel på godkjent personell og ulike
rekrutteringsordninger er i bruk for å etterkomme behovet for arbeidskraft.
I denne undersøkelsen ønsker jeg primært å avdekke i hvilke grad yrkesfaglig utdanning i
videregående skole klarer å etterkomme krav til rekruttering til faget. Sekundært var det et
mål å belyse i hvilke grad alternative rekrutteringsveier fortsatt er i bruk. Intervjuobjektenes
arbeidssituasjon i dag og erfaringer underveis, vil kunne si noe om suksess faktorene i
utdanning innen ordinært løp i videregående skole.

Jeg benytter anledningen og takker private og organisasjoner for praktisk og faglig bistand.
Spesielt nevnes:
Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Os videregående skole. Olav Østebø Helse Stavanger.
Veiledere Erik Zakariassen, SNLA og Pål Anders Mælhum, HIL.
Sist, men ikke minst vil jeg takke alle tidligere elever som har besvart spørreskjema og gjort
det mulig å oppnå datagrunnlag knyttet til problemstilling.
Bergen 5/2011 John Ole Paulsen
E-post: john.ole.paulsen@norskluftambulanse.no
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Sammendrag
Det ble våren 2010, sendt ut spørreskjema til personer som har tatt eksamen ved Os vgs
ambulansefag fra oppstart i 1997 til og med avgangselever i 2009. Av en populasjon på ca
180 personer, lot 174 seg spore. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på 84 %.
Undersøkelsen ble foretatt som en kartlegging (survey) og inneholdt 17 spørsmål som søkte
å avdekke i hvilke grad elevene gjennomførte utdannelsen til fagbrev, om det var spesielle
utfordringer underveis, om det var erfaringsmessige kjønnsforskjeller, og i hvilke grad de
oppnådde varig arbeidserfaring.
Kvinner dominerte søkermassen til studiet, ca 70 %. De absolutt fleste innenfor begge kjønn
søkte og mottok læreplass. Litt større andel blant menn. Svært få avbrøt læretiden, og det
var svært gode tall i forhold til oppnåelse av fagbrev. Ca 50 % har gjennomført eller planlagt
videreutdanning, studieønske innen paramedic og sykepleie dominerte. Etter fagbrev og
med ulik arbeidserfaring, søkte ca 17 % seg ut av faget og oppgir behov for nye utfordringer
som hovedårsak. Ca 26% av elevene som hadde gått ut fra Os ambulansefag vg2 var ikke i
faget, enten på grunn av manglende søknad om læreplass, - ikke mottatt, - ikke fullført
læretid, eller sluttet etter fagbrev.
Læringsmyter innenfor kjønnsområdet ble i undersøkelsen svekket på flere områder. Blant
annet at ¨kvinner klarer ikke i samme grad som menn, å møte fysiske og mentale krav etter
at de har kommet inn i faget¨. Undersøkelsen avdekker at etter ca 10år, er det kun 4 % flere
kvinner som slutter i faget etter oppnådd fagbrev.
Os videregående skole har rekruttert elever fra vestlandsfylkene, - Rogaland, Hordaland og
Sogn & Fjordane. De samme fylkene har i all hovedsak vært mottakere av elevene som
senere lærlinger. Svarskjema gir dermed et tverrsnitt av erfaringer som de fire
helseforetakene i vest representerer i forhold til rekruttering via ordinært skoleløp.
Tallmaterialet er imidlertid lavt, og kan ikke sies å være generaliserbart utover Os vgs.

Bakgrunn
På bakgrunn av undertegnedes tilknytning som faglærer ved Os vgs ambulansefag, har jeg
ofte blitt møtt med spørsmål og kommentarer relatert til ambulanseutdanning. Gjennom
dette har det kommet til uttrykk at det i etablert fagmiljø, eksisterer mange¨ læringsmyter¨.
Noe av dette er av en art, som tyder på at det også er noen fordommer mot kjønn og alder
på de som kommer via videregående skole. Studien søker derfor kvantitativt, og kvalitativt å
belyse i hvilke grad videregående skole fungerte som rekrutteringsvei og gir langvarige
ansettelsesforhold.
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Mål
Å avdekke trender i hvilke grad elevene søkte mot læreplass i faget etter endt skolegang, og i
hvilke grad bedriftene rekrutterte direkte fra videregående skole vg2. Videre om det kunne
avdekkes kjønnsforskjeller innenfor elevenes egne eller bedriftens valg. Om kandidatene sto
lenge nok i faget til å bli etablert og oppnå lengre erfaring. Om ønsket for videreutdanning er
tilstedet. Til slutt ønsket studien å avdekke årsaker til en eventuell avsluttet karriere.

Avgrensning
Undersøkelsen tar kun for seg resultater og erfaringer fra en ambulanseskole, Os vgs. Det
betyr at det nasjonalt kan være varierende erfaringer fra distrikt til distrikt. For å møte dette
spørsmålet har jeg gjort en mindre undersøkelse i tillegg, denne formidler noen erfaringer i
andre deler av landet, og tar for seg noen sentrale spørsmål i samarbeid mellom skole og
bedrift. Denne blir presentert i siste del av oppgaven.

Historikk
Ambulansefaget ble godkjent 23. mai 1980 nr. 13, i lov om fagopplæring i arbeidslivet.
Denne loven er nå erstattet i lov av 17. juli 1998 nr. 61, om grunnskolen og den
videregående opplæring. Faget fikk et fire - årig utdanningsløp, to i skole og to år i lære.
Dette skjedde etter flere år med diskusjoner om hvorvidt faget skulle være selvstendig eller
legges inn under andre.
Ulike forslag var diskutert, som: skulle faget legges inn under omsorgsarbeiderfaget,
transportfag, integreres i sykepleiestudiet, eller bør det opprettes som eget fag, på hvilke
nivå, yrkesfaglig eller høgskolenivå?
Diskusjonen munnet ut i et forprosjekt knyttet til yrkesfaglig utdanning innen videregående
skole, utarbeidet i et arbeidstaker – arbeidsgiverutvalg. Dette var forankret i reform 94.
Et læreplanutvalg arbeidet frem beskrivelse av innhold, og nasjonalt gjeldene fagplaner ble
godkjent i 1996. I 1997 kom skolene i gang. Senere har læreplaner blitt revidert, senest ved
kunnskapsløftet 2008.
Alternative ordninger som kan føre frem til fagbrev.
Behovet for overgang og privatistordninger var tilstedet, og dette førte videre til alternative
rekrutteringsordninger som i stor grad også er tilgjengelig i skrivende stund.
¨§ 20 kandidater¨ Personer med lang allsidig praksis i et lærefag, har anledning til å ta
fagbrev uten å ha gjennomgått systematisk opplæring. For å kunne framstille seg til
fagprøve, må de ha en allsidig praksis som er minst 25 % lengre enn den fastsatte læretid i
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faget. Dette er en paragraf i tidligere lov om fagopplæring, og er nå erstattet av §3-5 i
opplæringsloven som omtales som praksiskandidat.
Antallet voksne i videregående opplæring, sank imidlertid betraktelig etter innføring av
reform 94, behov og tilbud for voksenopplæring ble derfor tatt opp til ny vurdering og
beskrevet i NOU 2003: 16 Grunnopplæring for voksne.
Rett til videregående opplæring for voksne ble innført fra 1. august 2000. Retten som er
hjemlet i § 4A-3 i opplæringsloven, omfatter personer født før 1978 som har fullført
grunnskole, men ikke videregående opplæring. Etter søknad får de rett til individuelt
tilpasset opplæring. I forskriftene § 6-27 heter det at fylkeskommunen har plikt til å sørge for
at voksne med rett til videregående opplæring skal få kartlagt og vurdert sin
realkompetanse. Realkompetansen skal legges til grunn for tilpassing av tilbudet

I dag er det to veier til fagbrev via lærekontrakt.
1. Lærling innen ordinært løp, - 2år i skole, to år i bedrift.
2. Opplæring i bedrift, 1+3 alternativ 4år. Da skal lærlingen ha undervisning eller
gjennomføre eget studie i manglende teoretiske fag underveis. Fylkeskommunen
tilbyr undervisning, mange velger å studere på egenhånd og ta eksamen som
privatist. Denne ordning medfører at man gjennom avtale med bedrift, kan starte
direkte i lære uten å ha gjennomført nødvendig skole i forkant. I denne ordningen
kan også andre som har relevant teoretisk bakgrunn få kompetansevurdering, og
eventuelt få avtalt en kortere læretid.
Praksiskandidat er en tredje ordning som føre frem til fagbrev. I innhold er den lik tidligere §
20 ¨som ble oppfattet som overgangsordning¨. Kandidaten skal kunne dokumentere praksis i
henhold til læreplan for faget, minimum 5år. I tillegg har avlagt og bestått tverrfaglig
eksamen på VG2 nivå før en kan søke å avlegge fagprøve.

Kompetansevurdering blir ofte benyttet. Helseforetakene arrangerer vikarkurs, dels
bedriftsinterne dels for et åpent marked og rekrutterer vikarer fra denne gruppen. Dersom
det oppstår et varig arbeidsforhold kan det etter hvert søkes fylket om
kompetansevurdering i forhold til praksiskandidatordning. Relevant formell eller
realkompetanse kan gi avkortning på kravet om minimum fem års praksis. Det praktiseres
også en ordning med å tilby lærekontrakter til personer som har fått godkjent
kompetansevurdering og eventuell avkorting på praksistiden. Dette kan medføre en kortere
vei opp til fagprøve. Det betyr at vedkommende har arbeidet som vikar, - fått godkjent
praksistid i forhold til læretid, går i en sluttfase over på lærekontrakt og har varierende
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lengde på praksistid / læretid. Et viktig spørsmål som er om en slik overgangsordning gir den
samme veiledning underveis som det en lærling har krav på?

I dag har vi rukket å etablere et betydelig utdanningstilbud både innen offentlig og privat
regi, men fortsatt pågår det en aktiv diskusjon om utdanningsformer og nivå for faget.
Forfatterens håp er at denne prosjektoppgaven med tilhørende kartleggingsundersøkelse,
kan bidra til å belyse enkelte spørsmål.

Metode
Undersøkelsen ble foretatt som kartleggings (survey) - undersøkelse med hjelp av
spørreskjema. Undersøkelsen omfattet 17 lukkede spørsmål. Noen av spørsmålene hadde
alternative hovedårsaker. Undersøkelsen ble søkt og godkjent som en anonym
spørreundersøkelse i henhold til krav fra NSD - Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste
(Prosjektnummer: 23170).

Utvalgsbeskrivelse
Samtlige elever som har fullført VG2 ambulansefag ved Os vgs ble definert som målgruppe,
Ca 180 elever. 174 adresser ble sporet og samtlige fikk tilsendt spørreskjema. 84 %
returterte svarskjema. Skolen har vært hovedleverandør av lærlinger til region vest med de
fire helseforetakene. Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde. Elever har
dermed blitt spredd i ulike miljøer. Elevene ved VG2 er i hovedsak unge mennesker som har
sin rett til videreutdanning, men hvert år har skolen en mindre andel voksne vurdert i
forhold til fortsatt rett til plass i, eller behov for omskolering via videregående skole.
Rekruttering foregikk ved hjelp av skolens arkiver, norsk folkeregister samt internettbaserte
kilder. På grunn av hensyn til anonymitet, ble spørsmål om konkret alder utelatt.

Innsamling av data
Spørreskjema samt orientering ble tilsendt deltagere. Returkonvolutt med porto betalt var
vedlagt. Anonymisering ble sikret ved at svarkonvolutt ble håndtert av personell som ellers
ikke hadde tilknytning til prosjektet eller målgruppen. Vedkommende dokumenterte for
mottatt svarskjema ved hjelp av et referansenummer på svarkonvolutt. Dette nummeret var
nødvendig for å sjekke tilbakesending, og for å kunne foreta en eventuell purrerunde.
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Konvolutt ble makulert og kun svarskjema gikk videre til prosjektansvarlig. Videre ble
opplysninger lagret og håndtert i henhold til krav om innsyn.

Styrke og svakheter ved studiet
Undersøkelsen fikk høy svarprosent (84 %). Alle respondentene har gått på samme skole
som gir en ensartet gruppe men funnene kan ikke generaliseres til å gjelde alle elever fra alle
ambulansefag innen videregående skole.
Undersøkelsen med fordel vært fulgt opp med dybdeintervju på enkelte spørsmål. Med den
konstruksjon som spørreundersøkelsen har fått, kan det enkelte steder mangle alternative
svar, nyanser i problemstillingen kan dermed ikke avdekkes fult ut.
Det er ikke sendt ut en pilot i forkant for å avdekke eventuelle svakheter i undersøkelsen,
Det ville sannsynligvis ført til at enkelte spørsmål ville blitt mer nyansert.
Nevnes kan spørsmål:
8. Her burde det vært en opsjon for¨ deltidsarbeid¨
12. Lønn er en opsjon for å komme tilbake til faget i sp 14, den opsjonen burde vært med
også i spørsmål 12. Hovedårsak til at du har forlatt yrke?
17. En opsjon ¨annet innen helsevesenet¨ burde vært tatt med.
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Resultat og Drøfting
Av 180 elever fant vi frem til 174 som fikk tilsendt skjema. 144 (84 %) svarte. Med unntak av
1 person som ikke oppgir kjønn, er alle relevante spørsmål besvart.

Spørsmål 1. Mann eller kvinne?
Begrunnelse. Er det kjønnsforskjeller i inntaket til utdanningen via ordinært skoleløp?

Tabell 1. jf. Spørsmål 1
Tabell viser fordeling av kjønn etter fullført skoleår
Kjønn
Mann
Kvinne
Ukjent
Sum

N
44
99
01
144

%
30,6
68,8
00,7
100

Resultat og Drøfting
Jf. (Førland & Strønen 2007), flere kvinner, (55 %) enn menn (45 %) blant dem som har tatt
fagbrevet og fått autorisasjon via det 4-årige løpet på videregående skole med 2 år på skole
og to år i lære.
Nærmere 70 % av de som kom ut av Vg2 ambulansefag var kvinner. Nye funn sammenlignet
med ¨Førland & Strønen 2007¨, kan tolkes som om søknad til faget er økende blant kvinner.
Eller er det slik at ikke søknad men opptak kom til utrykk? Undersøkelsen sier kun noe om
hvem som fikk opptak og ikke hvem som søkte. Kvinner har som oftest høyere
snittkarakterer i ungdomstrinnene og kan ha utkonkurrert menn. Noe av årsaken kan også
ligge i plassering av ambulansefaget inn under Vg1 helse- og sosialfag, linjen har tradisjonelt
en stor kvinnedominans i søkermassen. Dersom det er ønskelig å skape kjønnsutjevning kan
skole og bedrift velge å markedsføre faget allerede for ungdomskoleelever i
avslutningsfasen.
Mange har tatt til orde for at det burde vært fysiske krav ved inntak til ambulansefaget i vg2.
Faget krever utvilsomt et minimum av fysisk styrke. Andre linjer innen videregående skole
har egnethet lagt til inntak; - musikklinje, - danselinje etc. Faren kan imidlertid være at
karakterkrav senkes, derfor må et slikt krav ikke vektlegges for høyt dersom det skulle bli en
realitet. Generelt økende krav til dybdeforståelse innen faget, tilsier også øket fokus på
teoretisk kompetanse.
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Spørsmål 2. Har du søkt læreplass etter fullført VG2 ambulansefag?
Begrunnelse. Er elevene bevisste i sitt yrkesvalg og klarer skolen gjennom VG2 å motivere til
og fortsatt søke faget.

Tabell 2. jf. Spørsmål 2
Tabell viser i hvor stor grad skole og bedrift klarer å motivere elevene slik at de
søker læreplass i faget etter å ha fullført teoretisk utdanning gjennom vg1 og
vg2. Videre om det var det kjønnsforskjeller?
Kjønn
Mann
Kvinne
Sum

n Ja
43
87
130

n Nei
01
12
13

Sum
44
99
143

% Ikke søkt
2,2
12,2
9,7

Resultat og drøfting
Feilmargin: 1 person har ikke oppgitt kjønn.
90 % av avgangselevene i Vg2 ambulansefaget fra Os vgs søkte læreplass. 10 % færre kvinner
enn menn i følge tallene. Det store antall som søker læreplass kan være begrunnet i et
bevisst valg av studieretning, samt god forberedelse og motivering fra skole og bedrift
gjennom året i Vg2. De 30 som ikke har svart på undersøkelsen kan ikke plasseres i noen
spesiell gruppe men fordeler seg mellom de som har søkt faget og ikke.
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Spørsmål 3. Har du mottatt læreplass?
Begrunnelse. Er det tilstrekkelig antall læreplasser i bedrift og finner bedriften at
kandidatene oppfyller krav? Vil kjønnsforskjeller kunne komme til utrykk?

Tabell 3. jf. Spørsmål 3
Har du mottatt læreplass?
Tabellen viser i hvilke grad kandidater fra ordinært skoleløp oppnår
lærekontrakt og om det kan avdekkes trender i forhold til kjønn.

Kjønn
Mann
Kvinne
Sum

n Ja
41
80
122

n Nei
1
10
11

Sum
42
90
133

% Ikke mottatt
2,4
11,1
8,2

Resultat og drøfting:
91 % av elevene søker læreplass og ca 92 % av disse mottar lærekontrakt. Sett fra et
skoleperspektiv er det svært oppløftende at så mange elever er motiverte til å søke
læreplass. At flere kvinner (10 %) en menn ikke oppnår lærekontrakt, kan ha årsak i
manglende oppnåelse av fysiske krav. Enten ved manglende deltagelse i skolens avsluttende
test, eller hos enkelte bedrifter som tester kandidatene selv. Mulig årsak kan også være det
lavere antall menn i opptaket til skolen og at disse blir prioritert når foretakene velger sine
lærlinger?
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Spørsmål 4. Var din alder over eller under 20år da du påbegynte din læretid?
Begrunnelse. Søker å avklare alder ved påbegynt læretid. Kan si noe om læretid blir startet
umiddelbart etter Vg2 eller om den blir utsatt. For eksempel ved påbygging av annen
kompetanse før læretid. Av hensyn til personvern ble det ikke spurt om spesifikk alder.
Spesifikk alder kunne vært interessant å vite jf. Læringsmyten / påstand om at lærlingene er
så unge.

Figur 1 jf. Spørsmål 4
Figuren viser hvor mange som er under 20år ved oppstart av læretid

Alder
Alder over eller under 20år ved påbegynt læretid

Under 20år

78.2

Ov er 20år

21.8
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30 %

40 %
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50 %

60 %

70 %

80 %
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Resultat og drøfting
Tallene viser at nærmere 80 % er under 20år når de begynner læretid. Dette er i hovedsak
elever i aldersgruppen 18 -19 år. Unntaksvis kan elever være 17 år ved oppstart av læretid
på høsten men fyller 18 inneværende år. Flertallet i gruppen < 20 år, har gått obligatorisk
skoleløp i ungdomskole, - VG1 og VG2 uten opphold imellom. Alle elever har rett til plass i
videregående skole etter gjennomført grunnskole. Retten gjelder fra du går ut av
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ungdomsskolen og i 5 sammenhengende år framover. Det er mulig å ta seg friår underveis,
eller bytte utdanningsprogram hvis du angrer på valget ditt. Hele retten må uansett brukes
innen utgangen av det året du fyller 24 år
Jf. Påstand om at lærlinger fra ordinært skoleløp er for unge til å møte yrkets utfordringer.
Elevene vil normalt være >18 år ved oppstart eller i løpet av første års læretid. Første år i
lære er et utviklingsår, andre år er i tillegg forventet å være verdiskapende. Her kan
lærlingen vurderes av bedrift i forhold til å få delegert ansvar. Ved avlagt fagprøve og med
selvstendig ansvar for pasient, vil vedkommende unntaksvis være 19 år normalt > 20 år.
Mange ønsker at lærlinger skal være noe eldre før læretiden begynner, enkelte bedrifter
oppfordrer elever til å ta et ¨modningsår¨ med allmenn påbygging til studiekompetanse, og i
tilegg tilegne seg sertifikat for kjøretøy klasse C1 (større ambulanser). Andre foretak
forventer at kandidaten har tilegnet seg nødvendig alder for kompetansebevis (kode 160) for
utrykningskjøring (minimum 20 år). De mest attraktive foretakene kan forvente å få søkere
som har påkostet sitt eget kompetansebevis for utrykningskjøring. Mange av kravene til økt
alder ligger nok i foretakenes egne praktiske og økonomiske motiver og ikke i bekymring for
lærlingens evne til å mestre utfordringer i faget. Undersøkelsen viser blant annet at svært få
avbrøt læretid eller sluttet i faget på grunn av mentale eller fysiske årsaker. Men det er mulig
at ved høyere alder kan èn oppnå kandidater som i enda større grad tar et velfundert
yrkesvalg og at lekkasje av fagarbeidere på sikt kan bli ytterligere redusert?

Spørsmål 5. Har du fullført læretid med oppnådd fagbrev?
Begrunnelse. Tilsvarer praksis i læretiden de forventninger lærling har? Er det utfordringer i
læretiden som elevene ikke er forberedt på, og som er så betydelige at det medfører
avbrudd i utdanningen?

Tabell 7. jf. Spørsmål 5
Tabell viser hvor mange som fullfører læretid til fagbrev og om det
fremkommer kjønnsforskjeller?

Kjønn

n Ja

n Nei

% Avbrutt

Læretid pågår

Mann

34

0

0

8

Kvinne

61

3

4,6

17

Sum

95

3

3,1

25
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Resultat og drøfting
97 % fullfører. Et tall som viser stor gjennomføringsprosent. Kvinner i noe mindre grad enn
menn. Gjennom året i vg2 samarbeider skole og bedrift med å forberede elevene for læretid
i vg3. Hospitering i bedrift gir innsyn i faget og gjør overgang til læretid lettere for begge
parter. Et forslag som kan gjøre overgangen enda smidigere for begge parter er å kunne tilby
kommende lærlinger en hospitering i sommerperioden. Vanligvis må lærlingene vente
mellom skolens avslutning og frem til ferieavvikling er overstått i foretakene. Ofte medfører
dette tre måneder med ulidelig venting for den unge kandidaten. Dersom deler av
sommerperioden kunne vært brukt til fortsettelse av den hospitering som skole og foretak
har innledet, ville både bedrift og lærling vært langt bedre forberedt på oppstart for ordinær
lærekontrakt.
(Jf. Oslo kommune utdanningsetaten 2007) Status for alle yrkesfag. Andelen lærlinger som
fullførte læretiden i tråd med lærekontrakten var 80,6 %

Spørsmål 6. Var din læretid gjennomført i by eller distriktsstrøk?
Begrunnelse. Tilrettelegger arbeidsgiver slik at lærlingene oppnår variasjon i opplæringsmiljø
og ulike utfordringer?

Spørsmål 8. Etter fullført fagbrev, arbeider du i distrikt eller bystrøk?
Begrunnelse. Er det tendenser til at fagutdannete søker videre utfordringer i annet miljø enn
der læretid ble gjennomført?

Figur 2 jf. Spørsmål 6 og 8
Figuren viser hvilke miljø lærlingene har fått sitt erfaringsgrunnlag fra, og i hvilke grad de
flytter til andre miljø etter endt læretid.
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Utfordringsmiljø under læretid og etter fagbrev
Var din læretid gjennom ført i by eller distritsstrøk?

Læretid

Bystrøk

24.5

Etter fagbrev

33,3

Læretid

Distriktsstrøk

25.5

Etter fagbrev

26,9

Læretid

Blandet

50.0

Etter fagbrev
09.02.2011 0 %
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10 %
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50 %
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Resultat og Drøfting
Læringsmyter, - Jf. Spørsmål 6. arbeidsgivere sender 2år`s lærlinger til distrikter med lite
kjøregrunnlag for å fylle vakter som er vanskelig å bemanne. Jf. Spørsmål 8. Når læretiden er
over søker fagarbeideren seg til bystrøk for å oppnå større faglige utfordringer.
24 % hadde læretiden i bystrøk, mens det var 33 % som jobbet i bystrøk etterpå. Lærlingene
fikk i stor grad et blandet utfordringsmiljø, altså både by og land i læretiden. Svarene tyder
på at arbeidsgiver generelt ga lærlingen et variert opplæringsmiljø. Etter å ha oppnådd
fagarbeider status, søker imidlertid personellet i noe grad fra distrikt til bystrøk, ca ti prosent
flyttet fra distrikt til bystrøk. Jobbtilbud og utviklingsmulighet var sannsynlige årsaker til
dette. I distriktene er jobbrotasjonen normalt sterkt begrenset.
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Spørsmål 9. Etter fullført fagbrev, arbeider du hos samme arbeidsgiver?
Begrunnelse. Er det slik at enkelte distrikt utdanner personell men mister mer enn andre
etter fullført fagbrev?

Figur 3 jf. Spørsmål 9
Figuren viser i hvilke grad nylig utdannet personell bytter arbeidsgiver etter oppnådd fagbrev

Bytte av arbeidsgiver etter fullført
fagbrev
Arbeider du i sam m e tjeneste som læretiden ble gjennom ført?

Fortsetter hos samme arbeidsgiver

Ja

Nei

71.8

28.2
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Resultat og drøfting
Læringsmyte Jf. Spørsmål 9. Enkelte arbeidsgivere må finne seg i å utdanne personell som
siden søker seg til mer attraktive tjenester, dermed så fungerer enkelte distrikt som
opplæringsbedrifter for andre, de har dermed en konstant utfordring i å skaffe nok faglært
personell.
Etter å ha oppnådd fagarbeider status, søkte personellet i noe grad fra distriktet mot
bystrøk. 72 % fortsetter hos samme arbeidsgiver etter fullført fagbrev. At 28 % skiftet
arbeidsgiver etter oppnådd fagbrev, kan til en viss grad støtte læringsmyten om at enkelte
distrikt har utfordring i lekkasje av fagpersonell til andre tjenester.
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Mulige årsaker kan være, - faglige utfordringer, større kollegamiljø og flere jobbtilbud. Fast
stilling i distrikt er vanskelig å oppnå på grunn av liten jobbrotasjon.

Spørsmål 7. Arbeider du fortsatt som ambulansearbeider?
Begrunnelse. Fører utdanningen til et varig arbeidstakerforhold eller er faget et springbrett
videre?

Tabell 7. jf. Spørsmål 7
Tabelltekst: Hvor mange slutter etter oppnådd fagbrev?

Kjønn

n
n slutter
oppnådd etter
fagbrev fagbrev

Mann
Kvinne

34
61

5
11

% tap av
fagarbeidere
fordelt på
kjønn
14 % m
18 % k

Resultat og drøfting
Læringsmyte, - Det er bedre å rekruttere voksne Vs ungdommer fordi de som kommer til
ambulansefaget via ordinært skoleløp, søker seg raskt ut av faget og mot videre utfordringer
i et stort antall.
Totalt av alle som fullførte vg2 var det ca 26 % som ikke var i faget. Av de som oppnådde
fagbrev var 17 % ikke lenger i faget.
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Spørsmål 10. Hvor lenge har du arbeidet i faget?
Begrunnelse. Hvor mange blir lenge nok i faget til å oppnå bred erfaring og bidra til
verdiskapning?
Læringsmyte, - Det er bedre å rekruttere voksne Vs ungdommer, fordi de som kommer til
ambulansefaget via ordinært skoleløp, søker seg ut av faget og mot videre utfordringer i et
stort antall etter fullført læretid.

Figur 4 jf. Spørsmål 10
Figuren viser i hvilke grad arbeidserfaring oppnås i antall år

Arbeidserfaring
Dersom du har fullført læretid og avsluttet m ed fagbrev. Hvor m ange år har du arbeidet til sam m en etter fullført fagbrev? <betyr lavere enn
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Resultat og drøfting
Av de 95 som i undersøkelsen hadde oppnådd fagbrev, var fortsatt 83 % aktive i faget. De
eldste hadde oppnådd 10års erfaring. Dette spørsmålet kunne differensiert
ansettelsesforholdet mellom hel eller deltid for å avklare nyanser. Det foreligger ikke
sammenlignbare data, men forfatter oppfatter 17 % frafall av fagarbeidere som en lav
frafallsprosent. Det mest slående er kanskje at så mange fra de to første klassene fortsatt er
i faget. De var til sammen 20 - 21 avgangselever.
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Spørsmål 11. Hvis du ikke arbeider som ambulansearbeider, hvor arbeider du
nå?
Begrunnelse. Er lekkasjen fra ambulansefaget til grupper innen eller utenfor helsevesenet,
og kan eventuelt utdanningen innen VG2 ambulansefag, bidra til verdiskapning innen
helsevesenet utover ambulansefaget?

Figur 5 jf. Spørsmål 11
Figuren viser i hvilke grad fagpersonell som forlater faget velger en fremtid innen eller
utenfor helsevesenet.

Arbeider ikke som ambulansearbeider
Hvis du ikke arbeider som am b arbeider, hvor arbeider du nå?

Av 94 intervjuobjekter som har fullført til fagbrev, har 16 forlatt ambulanseyrket=17%
Av de 144 ut av vg2 fikk ikke / søkte ikke / fullførte ikke lærekontrakt 27 = 19%
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Resultat og drøfting
Av de ca 17 % som har forlatt yrke i løpet av 10år, har ca 60 % av disse søkt videre innen
helsevesenet. Sykepleieryrke dominerer og læringsmyten om ambulansefaget som
springbrett til sykepleieyrket har dermed noe rot i virkeligheten. Mange av de som
representerer sykepleierandelen, kommer likevel tilbake til ambulanseyrket i ulike
stillingsbrøk og for kortere eller varig arbeidsforhold.
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Spørsmål 12. Dersom du har forlatt yrket, hva er hovedårsaken i prioritert
rekkefølge?
Begrunnelse. Avdekke størrelse på lekkasje fra faget og eventuelt å avdekke hovedårsaker.
Læringsmyte: Ungdommene fra ordinært skoleløp takler ikke utfordringene. Sterke inntrykk
og fysisk belastning kommer for tidlig. De er alt for unge!
Dette spørsmålet fikk fem opsjoner: Behov for nye utfordringer, for stor fysisk belastning, for
stor mental belastning, negativt arbeidsmiljø eller annet?

Figur 6 jf. Spørsmål 12
Figuren viser hovedårsak til at fagpersonell forlater yrket

Årsaker
Dersom du har forlatt yrket som am b arbeider, hva er hovedårsaken:

Behov for nye utfordringer

44.4

For stor fysisk belastning

18.5
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Resultat og drøfting
Mine funn jf (Førland & Stønen 2007) viser det samme i forhold til stress og mental
belastning. Opsjonen mental belastning fikk ingen avkryssing som hovedårsak. Behov for nye
utfordringer scoret imidlertid høyt. Innen opsjon ¨annet¨ kom noen kommentarer som
omhandlet skade, sykdom og lønn. Lønn burde for øvrig vært egen opsjon ettersom dette
kommer som egen opsjon i spørsmål 14.
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Jf. (Førland & Strønen 2007) Ambulansearbeiderne gav uttrykk for betydelig mindre opplevelse
av utslitthet og stress i arbeidet enn det som er vanlig i den øvrige yrkesaktive befolkningen i
Norge.
På den annen side gav de uttrykk for et betydelig høyere nivå av hardt fysisk arbeid.

Spørsmål 13. Dersom du har forlatt yrket, vurderer du å returnere?
Begrunnelse. Søke å avklare mulighet for å rekruttere tidligere fagarbeidere tilbake etter at
de har vært utenfor faget og opparbeidet ny erfaring og kompetanse.

Figur 7 jf. Spørsmål 13
Figuren tar for seg fagarbeidere som har forlatt ambulansefag og i hvilke grad de vurderer å
returnere til faget

Serie 1

Vurderer retur
Vurderer ikke retur

Resultat og drøfting
16 fagarbeidere som har forlatt yrket har svart på spørsmålet. Elleve personer vurderer å
returnere, fem vurderer ikke retur. At så mange som 80 % vurderer å returnere er
oppløftende og dersom en antar at dette en nasjonal trend, kan dette være en gruppe som
det er verdt å gjøre tilnærming til i forhold til fremtidig rekruttering.
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Spørsmål 14. Hva skal til for at du vender tilbake?
Begrunnelse. Har faget mulighet for gjennom tiltak å få stanset lekkasje av fagarbeidere,
eventuelt tiltrekke tidligere fagarbeidere til å returnere?

Figur 8 jf. Spørsmål 13 og 14
Figuren viser den oppgitte hovedårsak for å vurdere å returnere til faget

Mulige årsaker for retur til yrket
Dersom du har forlatt yket som am b arbeider, hva skal til for at du vender tilbake?
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Resultat og drøfting T
55 % oppgir lønn som viktigste argument for å vurdere retur til faget. Tallgrunnlag er lavt,
kun 16 personer men prosentvis et betydelig utslag. Det er ingen grunn til å tro at
ambulansearbeidere i andre regioner er bedre lønnet og ville svart annerledes.
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Spørsmål 15. Har du tatt allmenn påbygging / studiekompetanse og eventuelt
når?
Begrunnelse. Er ambulansefaget det endelige målet eller er det et springbrett mot videre
utfordringer?

Figur 9 jf. Spørsmål 15
Figuren viser om, og når studiekompetanse er oppnådd, før, - under, - eller etter læretid

Studiekompetanse
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Resultat og drøfting
28 % har tatt studiekompetanse og flertallet har gjort dette etter læretid. Det ble ikke spurt
om dette ble gjort mens de fortsatt var i fast arbeidstagerforhold eller om det medførte full
eller delvis permisjon.
Tall i undersøkelsen viser at ca 50 % av intervju objektene har foretatt eller planlegger å ta
videreutdanning på høgskole eller universitet. Når 28 % av de som har tatt eller planlegger
studie ved høgskole har tatt formell studiekompetanse, kan en anta at mange planlegger å
oppnå studiekompetanse gjennom realkompetansevurdering. Normalt beskrevet med krav
om fagbrev, fylte 25 år og fem års praksistid.

22

Spørsmål 16. Har du tatt videreutdanning på høgskole eller universitet,
eventuelt hvilke?
Begrunnelse. Hvilke studieretninger har størst tiltrekningskraft på ambulansefagarbeideren
som søker nye utfordringer?

Figur 10 jf. Spørsmål 16
Figuren viser hvilke høgere utdanning som er mest populær blant fagarbeidere som søker
videreutdanning. Forteller også i hvilke grad fagarbeideren søker ut av eller blir værende i
helsesektoren.

Videreutdanning
Har du tatt videreutdanning på høgskole eller universitet

Av 144 har 47 tatt utdanning ved en høgskole, høgskoleutdanning eller
universitetsutdanning (33%)
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Resultat og drøfting
Tallene bekrefter til en viss grad læringsmyten om at fagarbeidere lekker til sykepleieryrket.
Andre spørsmål i undersøkelsen avdekker imidlertid at flere i gruppen har planer om, eller
har returnert til ambulansefaget etter å ha fullført sykepleiestudie. Videre må resultatet ta
hensyn til at studiet Nasjonal paramedic ikke var et alternativ for de første kullene fra vg2
ambulansefag. Fortsatt er studietilbudet lite utbygget på landsbasis og finansiering er pålagt
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den enkelte student. I skrivende stund gir studiet 90 studiepoeng og bygger således ikke til
en bachelor grad.

Jf. (Førland & Strønen 2006) Ambulansearbeiderne føler seg på ingen måte utlært i yrket etter
avlagt fagbrev. 87 % hadde planer om videre utdanning og 34 % av dem hadde allerede påbegynt
dette på undersøkelsestidspunktet i 2006. Videreutdanning i paramedic framtrer som den mest
aktuelle videreutdanningen. Hele 8 av 10 kan tenke seg å ta denne utdanningen.

Mine funn jf. (Førland & Stønen 2007) bekrefter at det fortsatt er stor interesse for
videreutdanning men viser ikke en stigende tendens. Kan årsaken til dette ligge i det faktum
at videreutdanning ofte må påkostes av studenten selv (helt eller delvis) og at stigning i lønn
ikke nødvendigvis er resultatet?

Spørsmål 17. Har du planlagt å ta videreutdanning på høgere nivå?
Begrunnelse. Klarer videregående skole å etterkomme behovet for teorifaglig grunnlag eller
er det stor interesse for videreutdanning. Er det forskjell på kvinner og menn i dette
spørsmål?

Figur 11 jf. Spørsmål 17
Figuren viser kjønnsforskjellen for de som har planer om videreutdanning

Kjønnsforskjell
Har du planlagt å ta videreutdanning
Mann eller kvinne?
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Resultat og drøfting
70 % av de menn som planla å ta videreutdanning ville valgt paramedic. Prosentvis en litt
lavere andel blant kvinnene. Ønske om videreutdanning generelt, var like høyt hos menn
som kvinner. 73 / 144 =51 % av totalen har sagt ja til videreutdanning.

Figur 12 jf. Spørsmål 17
Figuren viser i hvilke grad paramedic og sykepleie utdanning er et alternativ til
videreutdanning. Viser både,- har tatt eller planlegger videreutdanning.

Videreutdanning
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Sykepleie
20% av
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17% / 144

Paramedic

7% / 144
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Har planlagt

20.04.2011
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Resultat og drøfting
Resultatet viser at menn i like stor grad som kvinner planlegger videreutdanning. Videre
viser resultatet at ambulansefagarbeidere har store forhåpninger til Nasjonal paramedic
utdanning lagt til høgskolenivå. 34 prosent av de som foreløpig ikke har tatt videreutdanning
planlegger å ta paramedic, 20 prosent planlegger sykepleie. Åtte personer har planlagt begge
studier. I gruppen¨ har tatt videreutdanning¨ finnes også noen eksempler på at begge
studier er fullført av samme person.
(jf. Førland & Strønen 2006) Nesten 9 av 10 ambulansearbeidere med fagbrev har planer om
videreutdanning. I størst grad gjelder dette dem med bakgrunn fra videregående skole (Kji25

kvadrat: 4.4, fg.=1, p=0.037). Både blant videregående skole kandidatene og praksiskandidatene
framtrer Paramedic som den mest populære videreutdanningen. 5 av 10 har planer om slik
utdanning1. Mens Paramedic er å betrakte som en videreutdanning innen ambulansefaget må
sykepleierutdanningen i større grad betraktes som en ny utdanning. 2 av 10 planlegger slik
utdanning. 1 av 4 ambulansearbeidere som har tatt fagbrevet via det vanlige løpet på
videregående skole har planer om sykepleierutdanning. Paramedic utdanning og
sykepleierutdanning peker seg ut som de to mest aktuelle videreutdanningene.

(Førland & Strønen 2007) drøfter om paramedic og sykepleierutdanning må betraktes som
videre eller ny - utdanning. I praksis ser vi at mange ambulansearbeidere har tatt sykepleie utdanningen de senere år, men ønsker fortsatt å være i ambulansefaget. Det kan dermed
oppfattes som om sykepleierstudiet også kommer ambulansefaget til gode som en form for
videreutdanning.

Tilleggsundersøkelse:
Spørreskjema til skoler innen Vg2 ambulansefag
1. Hvor mange avgangselever i ambulansefag skoleåret 2009-2010
2. Hvor mange av disse søkte læreplass
3. Hvor mange mottok læreplass
4. Har skolen styrke og kondisjonsundervisning? Ja……Nei…..

Figur 13
Begrunnelse. Spørsmålene til skole søker å avdekke hvor mange av elevene fra vg2 som
fortsatt ønsket å søke læreplass i faget etter siste skoleår, og om det eksisterer læreplasser
nok.
Det er økende tendens til at lærebedrifter legger kondisjon og styrke til seleksjonsprosessen
av lærlinger, har alle skoler tatt dette med i sin undervisningsplan?
Figuren viser hvor mange avgangselever de nevnte skoler hadde i 2010 og hvor mange som
søkte direkte etter vg2 og fikk læreplass. Figuren viser også antall skoler som har styrke og
kondisjon lagt inn i ordinær undervisning.
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Finnfjordbotn, Fagerlia, Lakselv, Olav Duun, Skogmo, Høyanger vgs

84% mottok læreplass

Mottat læreplass

Vs Os 97-2009, 92% mottok læreplass

Søkt læreplass

75% har søkt læreplass direkte

Serie1

Vs Os 97-2009, 91% søkte læreplass. I 2010, 73% direkte, 99% etter gjennomført almenn
påbygg
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(6/8 skoler gjennomfører obligatorisk undervisning i styrke & kondisjon)

Resultat og drøfting
Av totalt 67 avgangselever på nevnte skoler, søkte 50 om læreplass direkte etter vg2. Noen
velger alltid å søke allmenn påbygging direkte etter vg2 og dermed kunne tallet på søkere til
læreplasser blitt høyere om spørreskjema var sendt til den samme gruppen et år senere. En
sammenligning med resultat fra Os vgs for kull 2009-10. 73 % søkte læreplass direkte etter
vg2, 99 % totalt etter gjennomføring av studiekompetanse allmenn påbygg. Av de 50 som
søkte læreplass direkte i 2010 fra nevnte skoler, mottok 42 læreplass. Av de 8 skolene som
svarte på undersøkelsen gjennomfører 6 undervisning innen kondisjon og styrke.
Spesielt attraktive lære bedrifter kan tillate seg å stille egne krav til søkere. Gjennom
praktisering av seleksjonsprosessen velges de elever som har tatt et ¨modningsår¨ innen
allmenn påbygg før læretid. Andre bedrifter ønsker at kandidaten har sertifikat og noen kan
forvente at kandidaten er i posisjon til å ta, eller har kompetansebevis for utrykningskjøring.
Slik praksis medfører eldre søkere til læreplass og ofte med bakgrunn i privatist eksamener
eller lære i bedrift ordning. Dermed må yngre søkere fra ordinært skoleløp enten søke
læreplass i andre distrikter, eller oppnå høyere alder og kompetanse før lærekontrakt kan
forventes.
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Spørreskjema til helseforetak / operatør

1. Totalt; hvor mange lærlingkontrakter ble etablert i løpet av 2010?
privatist og andre rekrutteringsordninger inngår
2. Hvor mange av disse kom via Vg2, ambulansefag i videregående skole?
privatist og andre rekrutteringsordninger inngår ikke
3. Har helseforetak /operatør fysiske krav til lærlinginntak? Ja……..Nei……..

Figur 14 jf. Spørreskjema til bedrift
Begrunnelse. Ønsker å få belyse tilbudet om læreplasser og hvor lærlinger rekrutteres fra,
ordinært skoleløp eller alternative ordninger.
Figuren viser i venstre stolpepar det totale antall lærekontrakter inngått i 2010, det midtre
stolpepar viser lærlinger rekruttert fra ordinært skoleløp og i høyre stolpepar alternative
ordninger.
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Andre ordninger

Resultat og drøfting
De fire HF i region vest inngikk samlet 35 lærekontrakter i 2010. De fire tilfeldig utplukkete
HF avtalte 32 lærekontrakter. Rekrutteringskilde i vest fordelte seg med 23 fra ordinært
skoleløp og 12 fra alternative ordninger. De fire tilfeldige HF rekrutterte 29 fra ordinært
skoleløp og 3 fra andre ordninger.
Region vest rekrutterer i størst grad fra andre ordninger, noe som kan være utslag av
tradisjon for å rekruttere via egne vikarkurs og behov for å rekruttere direkte i lokalmiljø og
med det oppnå større sannsynlighet for å kunne skape varig arbeidsforhold i ¨ mindre
attraktive områder¨.

Konklusjon
Læringsmytene – er de sanne?
Det er nesten bare kvinner som kommer ut av vg2 ambulansefag!
Av dem som har gått ut fra ambulanselinjen er 70 prosent kvinner. At det er såpass mange
kommer nok mye av at faget ligger inn under Vg1, helse - og sosialfag. Der er det tradisjonelt
svært få menn. Dermed oppnår ikke ambulansefaget å markedsføre seg mot en større
gruppe menn i vg1. Der må ambulansefag generelt gjøre en markedsføringsjobb ved
utdanningsmesser og lignende om vi ønsker en likere kjønnsfordeling. Foreløpig er ikke
kjønnsfordelingen særlig ujevn ettersom faget tradisjonelt har vært et mannsyrke. Kjønn i
seg selv er heller ikke et tema men menns fysiske fortrinn i form av å være tyngre og
sterkere, medfører at mange har et ønske om å fordeling av kjønn. Alternativet er å innføre
fysiske krav generelt, det gjør spørsmålet enda mindre aktuelt.

Elevene fra videregående er for unge! De tåler ikke de mentale utfordringene i faget og får
en kort karriere.
Gjennom året i vg2 samarbeider skole og bedrift med å forberede elevene for læretid i vg3.
Hospitering i bedrift gir innsyn i faget og gjør overgang til læretid lettere for begge parter.
Svært mange søker læreplass, - Os vgs: 91 % søkte etter vg2, og av disse fikk 92 % kontrakt.
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Fysikken deres er ikke utviklet nok og de får belastingskader i langt større grad enn mer
eldre rekrutter!
78 % prosent av dem som søkte læreplass fra Os vgs var under 20 år. Det var bare to prosent
som avbrøt læretiden, det er imponerende få og det liten forskjell på kjønn. Resultatene fra
Os vgs kan i noe grad tilskrives at skolen i tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, lenge
har hatt fokus på fysisk forberedelse. Elever som har søkt læreplass uten å ha med et fysisk
testresultat fra skolen, har helseforetakene i vest vært forsiktig med å ta inn. Flere skoler
vektlegger nå fysiske krav. Trenden blant HF er at de i mangel av, - eller i tillegg til skolenes
dokumentasjon, har egne produserte øvelser som søkere må delta i ved fremmøte for
intervju. Det bør være et mål å oppnå en samkjøring av disse testene slik at skoler og
lærebedrifter har felles beskrivelse av fysiske krav. Det vil medføre at søkere kan forberede
seg på de faktiske øvelser med større trygghet i forhold til teknikk og bedriften tar bedre
hensyn til HMS. Svært få avbryter læretid og kun 17 % forlater faget innen ti år. Ingen av
disse oppgir mental belastning som hovedårsak. 3 tilfeller av at fysikken har endret seg på
grunn av skade og sykdom og medført avbrutt læretid er kommentert i svarskjema

Jentene forsvinner i stor grad til sykepleieryrket!
Behovet for nye utfordringer og videreutvikling er hovedårsak til frafall. Av de som har
forlatt ambulanseyrket jobber 60 prosent fremdeles i helsevesenet i andre yrker.
Sykepleieryrket dominerer. Undersøkelsen spør også om hva som skal til for at de skal
vende tilbake til ambulanseyrket. 55 prosent svarer bedre lønn, mens bedre turnus, bedre
mulighet for avansement og faglig oppfølging fordeler seg jevnt med 15 prosent for resten.

Bedrifter løser bemanningsproblemer ved å sende 2års lærling til de mindre attraktive
distriktene!
En annen av mytene har vært at bedriftene plasserer lærlinger i distrikt der vaktlister er
vanskeligere å bemanne. Femti prosent oppgir å ha fått et blandet opplæringsmiljø under
læretid, de resterende fordeler seg på by og distrikt.

Enkelte HF fungerer som opplæringsbedrifter for mer attraktive distrikt. Ved gjentagende
lekkasje av fagutdannet personell må foretaket stadig ta inn nye lærlinger som igjen
forsvinner etter fagbrev!
Etter oppnådd fagbrev er det en mindre tendens til at søknaden er størst til bystrøk, ca ti
prosent økning i forhold til andelen under læretid. Dette må anses å være naturlig
konsekvens av andelen jobbtilbud, ønske om større kollegamiljø og nærhet til mulighet for
videreutvikling.
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Ønsker mer utdanning
Av 144 har 41 tatt studiekompetanse før, under eller etter ambulanseutdanningen, de fleste
etter. Altså har 28 prosent tatt formell studiekompetanse. Noen har gjennomført studier og
mange opparbeider ansiennitet og planlegger studier basert på realkompetansevurdering.
Av 144 har 47 tatt videre / ny - utdanning på høgskole. Av disse har 51 % tatt sykepleie, og
21 % nasjonal paramedic. For mange har paramedic ikke vært en opsjon ettersom studiet er
relativt nytt, derfor er det interessesant å konstatere at 34 % planlegger å ta paramedic og
20 % har planer om sykepleieutdanning. 2 studerer og 6 planlegger medisin, 13 elever
planlegger videreutdanning utenfor helsevesen. Det er altså stor interesse for
videreutdanning. Menn ønsker i samme grad som kvinner å ta videreutdanning.
Undersøkelsen dokumenterer altså at de fleste blir i yrket, fordeler seg mellom by og land,
og det er relativt få som forsvinner til andre yrker. Dersom de slutter går de i hovedsak over i
andre yrker innen helsevesenet og er således ikke opplært forgjeves men er videre ressurs
for helseforetakene.
De gode resultatene til Os vgs kan tilskrives flere årsaker. Godt utstyrt skole og stabil
lærerstab, hyppig kontakt med bedrift, fokus på fysisk forberedelse, og skolen har i region
vest, inntil nylig vært alene om å tilby ambulanseutdanning i regi videregående skole. Stor
søkermasse har dermed gitt høye snittkarakterer med godt motiverte og forberedte elever
som fullfører studie og læretid og har ønske om å søke videreutdanning.
Resultatene viser at en seleksjonsprosess som fokuserer på egnethet og potensial, til tross
for lav alder, kan være god investering for bedriften på sikt.
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Informasjonsbrev til deltagere ved studiet

Bergen 15februar 2010

Som faglærer i ambulansefag, og som student ved Nasjonal Paramedic Utdanning ved
Høgskolen i Lillehammar, ønsker jeg å analysere i hvilke grad elever fra ambulansefag innen
videregående skole, søker læreplass, mottar og blir utdannet til fagarbeidere. Dette er
spørsmål som også skoleverket, arbeidsgivere og utøvere innen ambulansefaget, har vist
stor interesse for.

For å få svar på dette er det laget en spørreundersøkelse som vi håper du vil sette av litt tid
til å besvare. Alle svar er like viktige! også fra de av dere som ikke har søkt eller mottatt
læreplass.

Noe av det vi videre ønsker finne ut er: Hvor mange er fortsatt i et langvarig arbeidsforhold?
Dersom det viser seg at frafallet er stort underveis, hva er årsaken? hvor finner vi igjen de
som har forlatt ambulanseyrket? Og er det sannsynlig at de kan vende tilbake?

Det er svært lite dokumentasjon på dette området og undersøkelsen kan bli betydningsfull
for planlegging av utdanningsløpet til faget i fremtiden.

Du vil være sikret en absolutt anonymitet.

Ved:
1. Ingen navn på svarark og konvolutt. Kun et referansenummer på konvolutten, som
muliggjør en purrerunde dersom responsen skulle bli lav. Referansenummeret blir
kun sett av personen som tar imot og åpner posten.
2. Det vil være ulikt personer som sender ut, tar imot og analyserer svarskjema.
Personen som digitaliserer spørreskjemaene har derfor ikke befatning med sending
og mottak av svarkonvoluttene.
Det er frivillig å delta! Men for at undersøkelsen skal få verdi, er det av vesentlig
betydning at svarprosenten blir høy.
Vennligst!
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Fyll ut spørreskjemaet og returnerer det i vedlagt konvolutt. Porto er betalt!

Denne kartleggingen vil kunne gi viktig informasjon vedrørende ambulanseutdanningen i
Norge, den vil også kunne gi grunnlag for videre forskning innen noen av de temaene som
undersøkelsen tar opp.
Undersøkelsen vil være min avsluttende oppgave ved Nasjonal Paramedic studie ved
Høgskolen i Lillehamar.
Undersøkelsen vil bli publisert på ulike måter. Både i fagtidsskrift, medlemsblad, bladet
Ambulanseforum, i tillegg til muntlig presentasjoner på møter, konferanser etc.
På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene.

Med vennlig hilsen John Paulsen
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Spørreskjema
1. Mann

Kvinne

2. Har du søkt læreplass etter fullført VK 1 / VG 2
ambulansefag?
Nei

Ja

3. Har du mottatt læreplass etter ambulansefagutdanning?
Nei

Ja

4. Var din alder over eller under 20år da du påbegynte din
læretid?
Under 20år

Over 20år

5. Hvis ja, har du fullført læretid med fagbrev?
Ja

Nei

Læretid pågår

6. Var din læretid gjennomført i by eller distriktsstrøk?
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Bystrøk

Distriktsstrøk

Blandet

7. Arbeider du fortsatt som ambulansearbeider?
Ja

Nei

8. Hvis ja, hvor arbeider du nå, i bytjeneste eller distrikt?
Distrikt
Bytjeneste
Blandet

9. Arbeider du i samme tjeneste som læretiden ble
gjennomført?
Ja

Nei

10.
Dersom du har fullført læretid og avsluttet med fagbrev.
Hvor mange år har du arbeidet til sammen etter fullført
fagbrev? < betyr lavere enn.

<2år

<4år

<6år

<8år

<10år

11.
Hvis du ikke arbeider som ambulansearbeider, hvor
arbeider du nå?
Annet innen helsevesenet

Utenfor helsevesenet
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12.
Dersom du har forlatt yrket som ambulansearbeider, hva
er hovedårsaken: Ønsker du å krysse av for flere alternativ,
prioriter med tall der 1 er hovedårsak osv.
Behov for nye utfordringer
For stor fysisk belastning
For stor mental belastning
Negativt arbeidsmiljø
Annet
Eventuelt utdyp svaret: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.

Dersom du har forlatt yrket som ambulansearbeider.

Det er tvilsomt at jeg returner til faget
Jeg vurderer å returnere til faget
14.
Dersom du har forlatt yrket som ambulansearbeider, hva
skal til for at du vender tilbake: Ønsker du å krysse av for flere
alternativ, prioriterer du med tall der 1 er hovedmotiv osv.
Annerledes vaktturnus
Bedre lønn
Bedre muligheter for avansement
Bedre faglig oppfølging fra arbeidsgiver
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15. Har du tatt allmenn påbygging / studiekompetanse:
Før

Under

Etter læretid

16. Har du tatt videreutdanning på høgskole eller universitet
Nasjonal Paramedic

Sykepleie

Annet innen helsevesenet

Medisin
Utenfor helsevesen

17. Har du planlagt å ta videreutdanning
Nasjonal Paramedic
Medisin

Sykepleie

Utenfor helsevesenet

Takk for at du tok deg tid til dette 
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