Fréttabréf júní 2016
Nýliðin vetur
Útskrift Sjúkraflutningaskólans var haldin á Sjúkrahúsinu á Akureyri föstudaginn 3. júní sl. Útskrifaðir
voru 72 nemendur.
Af þessum 72 nemendum útskrifuðust 26 með grunnréttindi sem
sjúkraflutningamenn að loknu 261 klst grunnnámskeiði og 11 ljúka neyðarflutninganámi sem er 317
klst. 35 nemendur luku 40 klst námi sem Vettvangsliðar (First Responders).
Á árinu 2015 voru haldin 39 námskeið og var heildarfjöldi þátttakenda 418. Það sem af er árinu 2016
hafa verið haldin 15 námskeið með samtals 171 þátttakendum.
Grunnnám sjúkraflutninga
Eins og mörgum er kunnugt hefur staðið yfir endurskoðun á grunnnámi sjúkraflutninga. Fyrsta
námskeiðið eftir endurskoðun var haldið núna á vormisseri. Til stóð að halda tvö námskeið, eitt
staðarnámskeið og eitt streymisnámskeið en ekki var nægilegur fjöldi umsókna á staðarnámskeiðið
þannig að það var ekki haldið. 26 nemendur voru skráðir á þetta námskeið frá 15 stöðum á landinu,
þar af voru 16 á vegum rekstraraðila en 10 komu á eigin vegum. Kjarnanámið (grunnnámskeiðið)
núna hefur verið lengt úr 128 tímum í 261 tíma. Notað er nýtt kennsluefni frá USA sem kom nýtt út í
nóvember 2015. Þar sem nú er talsvert meira mál að halda eitt svona námskeið þá er hugmyndin að
þau séu keyrð alltaf á tímanum frá feb-apríl árlega, þannig að staðarnámskeið og streymisnámskeið
byrji á sama tíma á árinu. Hugsanlega verði hægt að keyra aukanámskeið að hausti en það fer þó
alfarið eftir því hvort eftirspurn sé eftir því frá rekstraraðilum.
Framhaldsnámskeið
Hluti áætlunar um nýtt nám er að koma framhaldshluta grunnnáms (áður NB eða EMT-I) inn í
grunnnámið og er gert ráð fyrir að svo verði í framtíðinni. Ekki tókst að ganga formlega frá því núna,
það á eftir að leysa það hvernig löggildingu verður háttað þar sem gert er ráð fyrir að nema geti hafið
störf eftir kjarnahluta grunnnáms og klári svo framhaldið á allt að þremur árum. Þannig er gert ráð
fyrir að framhaldsnámið verði skipt í 8 hluta og nemendur geti tekið þau námskeið í þeirri röð og á
þeim hraða sem þeim hentar. Þannig verði gamla EMT-I náminu skipt upp og hverjum og einum
hluta lýkur með prófi. Talsverð vinna er framundan við að undirbúa þetta nám, það þarf að vinna
nýtt kennsluefni og gera það klárt til kennslu. Vonandi náum við að vinna þetta efni í haust þannig að
við náum að hefja þetta nám í byrjun árs 2017. Þeir sem hafa áhuga á að hefja þetta nám sem fyrst
mega gjarnan senda skólanum línu um það á netfangið ems@ems.is eða ie1214@sak.is .

Endurmenntun
Í haust verður boðið upp á endurmenntunarnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn. Þema haustsins
verður námskeiðið „Sérhæfð endurlífgun 1“ eða ILS (Immediate Life Support). Í október 2015 voru
kynntar nýjar vinnureglur Evrópska Endurlífgunarráðsins í endurlífgun og hefur kennsluefnið verið
endurnýjað í samræmi við það. Mikilvægt þykir að koma þessum vinnureglum vel á framfæri og er
því mælt með að sjúkraflutningamenn og aðrir heilbrigðisstarfsmenn endurnýji réttindi sín í þessum
efnum. Veturinn 2015-2016 var þema í endurmenntun „Bráðasjúkdómar fullorðinna“ og verður það
námskeið áfram í boði næsta vetur fyrir þá sem ekki tóku sl. vetur. Sl. haust var farin sú leið að
skipulögð voru námskeið víða um land að frumkvæði skólans til að reyna gefa
sjúkraflutningamönnum aukin kost á að sækja sér endurmenntun án þess að þeir væru háðir því að
rekstraraðilar óskuðu eftir slíkum námskeiðum. Það er ljóst að það ákaflega misjafnt hvernig
rekstraraðilar sinna endurmenntun, sumir kaupa hana af skólanum, aðrir sjá um hana sjálfir og svo er
jafnvel dæmi um að henni sé ekki sinnt. Þeir sem hafa sérstakar óskir um slíkt er bent á að senda
skólanum línu um það. Það veltur dálítið á rekstraraðlium að hversu miklu leyti skólinn skipuleggur
sjálfur endurmenntunarnámskeið en mikilvægt er að tryggja sem mesta samfellu í endurmenntun og
síþjálfun starfsmanna. Sl. vetur var einnig tekin upp sú nýbreytni að námskeiðskostnaður inniheldur
ferðakostnað leiðbeinanda þannig að sá kostnaður bætist ekki ofan á námskeiðskostnað. Þetta er
ekki síst gert í því skyni að auðvelda rekstraraðlium sem eru lengra frá að fá slík námskeið í
heimahérað.
Sumarleyfi
Þegar þetta er skrifað er að styttast í sumarleyfi skólastjóra. Skrifstofa skólans verður því lokuð frá og
með 20. júní til 2. ágúst. Undirritaður mun þó koma til vinnu í einhverja daga í byrjun júlí til að sinna
nokkrum málum og svara fyrirspurnum sem berast.
Að lokum óska ég ykkur góðs sumars og þakka fyrir veturinn.
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