Utfyllende regler for lokalt opptak til Masterprogram i
Prehospital Critical Care (PHCC)
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i master i Prehospital Critical Care er fastsatt av
Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger, jfr Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger av 10. oktober 2018 § 1-5.
§1 Opptakskomite
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt, og bør også bestå av
studentrepresentanter.
§2 Opptakskrav:
Mastergrad i Prehospital Critical Care (PHCC) er et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av
120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet 1. desember 2005, jf. § 2, bokstav d.
Faglig minstekrav
For å være kvalifisert for opptak til Master i Pre hospital Critical Care (PHCC) helsearbeid jfr.
Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at
søkerne fyller følgende minstekrav:
• Ha fullført og bestått bachelorgrad i sykepleie, paramedic (prehospitalt arbeid) eller
tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års
fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK). Deltid omregnes til fulltid.
• Ha fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen
akuttmedisin etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.
Som relevant arbeidspraksis regnes:
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i en ambulansetjeneste (bil-, luft- båtambulanse, o.l.)
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i helsetjeneste utenfor sykehus som
inkluderer medisinsk akutthjelp, f. eks legevaktstjeneste med utrykning.
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i AMK-sentral.
Arbeidspraksis av administrativ karakter uten pasientkontakt vil ikke oppfylle opptakskravene.
§3 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2020/2021.
§4 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn:
• Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. (60 studiepoeng/20 vekttall utover opptaksgrunnlaget. Fullført
videreutdanning/Master i anestesi-, intensiv-, akutt- eller barnesykepleie gir i tillegg 0.1
tilleggspoeng.
• For søkere med medisinsk embetseksamen, vil spesialisering gi 0.2 tilleggspoeng. Søkere med
medisinsk embetseksamen med en relevant spesialisering (innen anestesi-, intensiv-,
akuttmedisin o.l.) vil i tillegg bli gitt 0.1 tilleggspoeng.
Det kan til sammen gis inntil 0.3 poeng for utdanning utover opptakskravet.

Det gis 0,1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis i prehospitalt arbeid utover minstekravet for inntil
0,2 poeng. Deltid omregnes til fulltid.
§5 Rangering av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn:
Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk
grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt
med særskilt vurdering av disse søkerne.

