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Årsmelding 2011
I 2011 har det vært 214 betalende medlemmer i NPF. Foreningens årsresultat var på kr 50532,57 i
2011. Pr 31.12 2011 var det 211 786,55 kr i eiendeler. NPF har en sunn økonomi da styret har vært
forsiktig med innkjøp og forbruk. Vår bankforbindelse med Nordea har vært uproblematisk.
Styret har i perioden bestått av:
Leder Øyvard Sørensen,
Nestleder Ørjan Jensen,
Styremedlem /kasserer, Karl Christensen
Styremedlem Roy Mediås, 1 år
Styremedlem Olav Bård Erik Nilsson,
Varamedlem Hege Kristin Johansen,
Varamedlem Stein Roger Nilsen,
Kommunikasjon og avgjørelser har foregått i all hovedsak elektronisk og pr telefon.

NPF fortsatt god kontakt med forskjellige ambulansetjenester som AOAP, Association of Ambulance
Personnel of Ireland og kontakter i Nederland, Tyrkia, Israel, Canada og Danmark. Så mulighet for
utveksling/hospitering er i aller største grad mulig..
NPF har i 2011 bidratt med foredrag på seminarer med temaet prehospitalt arbeid blant flerkulturelle
og temaet prehospitalt arbeid i usikkert område. Dette siste som en direkte konsekvens av hendelsene
den 22 juli 2011.
Som et resultat av NPF sin henvendelse til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell i 2011, har
regelverket for autorisasjon som ambulansearbeider blitt ytterligere innskjerpet. Men det er verdt å
merke seg at vi ikke er fornøyd med resultatet og har allerede satt i gang en prosess i forhold til dette.

I tiden fremover vil foreningen fortsatt være avhengi av aktive medlemmer som jobber sammen mot
felles mål.
Det er svært viktig at foreningen ser på fag, fagutvikling, kvalitetssikring og profilering. I forbindelse
med dette må NPF fortsatt komme med førende innspill i når det gjelder innehold av en fremtidig
utdanning. Dette er også et prioritert område pr dags dato, og styret har fått flere innspill fra
medlemmer.
Paramedic – yrkets fremtid er i våre egne hender og vi må forme vår fremtid ved å stå sammen for
felles mål.
Vennlig hilsen styret i Nasjonal Paramedic Forening.
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