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Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 7. november 2017. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i møte 22. november 2017. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

1. Forslaget om å forlenge overgangsordningen som fremgår av dagens 

akuttmedisinforskrift § 21 fjerde ledd, slik at kravene til kompetanse for dem som 

skal bemanne ambulansebiler først trer i kraft 1. januar 2022  

 

Ambulansetjenestene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Som det står i 

høringsbrevet, så var begrunnelsen for å stille strengere krav "at man ville sikre at begge 

personene på ambulansebilen kan kjøre bilen, slik at den med best ambulansefaglig 

kompetanse kan være bak hos pasienten”. Man oppgir videre viktigheten av at ”siste års 

lærlinger kan være andreperson på ambulansebiler” og at ”utfordringen er at siste års 

lærlinger, som trenger praktisk opplæring i ambulansetjenesten, herunder i ambulansebil, ikke 

alltid er gamle nok til å oppnå kjørefaglig kompetanse”. Overgangsordningen er foreslått utsatt 

til 2022, og kravet vil frem til det være at ”en av personene har sertifikat for kjøretøyklassen 

og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy”.  

  

Overlegeforeningen mener at en utvidelse av overgangsordningen, som åpner for at lærlinger 

kan være andremann på ambulanse, nødvendigvis vil medføre at det er den med lavest 

ambulansefaglig kompetanse som i hovedsak vil være bak i ambulansen sammen med 

pasienten, da denne ikke innehar kjørekompetanse for utrykningskjøring eller kjøretøyklasse.  

 

Ved vanlige (grønne ambulanseoppdrag) er det ikke sikkert dette vil ha noen konsekvens. På 

akutte (røde) ambulanseoppdrag med kritisk sykdom eller akutt skade, er det imidlertid 

viktigere å sikre pasienten rett til nødvendig helsetjenester. Derfor bør ambulanser bemannes 

slik at den med best ambulansefaglig kompetanse kan ledsage og behandle pasienten bak i 

ambulansen under transport til sykehus. I tilfeller der legevaktslege følger pasient i ambulanse 

til sykehus ved alvorlig sykdom eller skade, er det dessuten viktig at legen får optimal 

assistanse av ambulansearbeider med høyt ambulansefaglig kompetanse under transport. Vi 

mener at disse punktene ikke vil ivaretas godt nok dersom man åpner for bruk av lærlinger som 

andremann på ambulanser som en hovedregel.  

 

Nevnte kompetansereduksjon i ambulansetjenesten vil forsterkes i perioder med ferieavvikling, 



da tilgang på kompetente ambulansearbeidere da er lavere. Forslaget åpner derfor også for 

utstrakt bruk av lærlinger til ferieavvikling som andremann på ambulanser, noe som er 

billigere for helseforetakene, men som vil svekke det totale ambulansefaglige tjenestetilbudet 

til pasientene og svekke samhandlingen med kommunenes legevaktstjenester. 

 

2. Forslaget om å endre krav til grunnkompetanse for lege i vakt som følge av ny 

forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Det foreslås tatt inn en endring i § 7 første ledd bokstav a første 

punktum slik at denne også omfatter leger som "har gjennomført 30 måneders 

klinisk tjeneste etter grunnutdanningen". Unntaksbestemmelsen i tredje ledd 

endres tilsvarende. 

 

Overlegeforeningen mener at når det allerede åpnes for unntak for kompetansekrav for å sikre 

rekruttering til legevakt i mange kommuner, så er det uheldig å forskriftsfeste videre 

kompetansekrav som kan hindre bla sykehusleger i å bidra til kommunenes helsetjenestetilbud 

gjennom legevakter.  

 

Sykehusleger har i mange tiår ytt en betydelig innsats til kommunes helsetilbud gjennom å ta 

legevakter, og det er viktig at denne fleksibiliteten opprettholdes, ikke minst av hensyn til 

kommunenes dekning av legevakter. Sykehusleger kan også bidra med viktig kompetanse i en 

legevaktsituasjon der akutt sykdom og skade er sentralt. 

 

3. Forslaget om å forlenge overgangsordningen som fremgår av dagens 

akuttmedisinforskrift når det gjelder kravet til kurs for lege og annet 

helsepersonell. Overgangsordningen, som går frem til 1. mai 2020, foreslås utvidet 

til 1. mai 2021  

 

Det er opprettet sentrale voldtekts- og overgrepsmottak i fylkene for å sikre fag- og 

systemkompetanse hos helsepersonellet i særlige alvorlige saker. Et obligatorisk kurs for alle 

landets legevaktleger vil ikke kunne dekke kompetansebehovet, og det vil jevnlig være umulig 

for legevaktlegene å bruke nok tid på store, alvorlige saker. Gitt forsinkelser på kurstilbud som 

beskrevet, så mener Overlegeforeningen at det kan være fornuftig å revurdere dette kurskravet 

for legevaktsleger.  

 

4. Forslaget om å gjøre unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det 

er nødvendig for bakvaktlege ansatt i hovedlegevaktsentral i forbindelse med 

planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet.  

 

All erfaring med bakvakt som ikke er til stede (på legevakten) tilsier at bakvakten ikke blir 

brukt tilstrekkelig. Reell kompetanseheving og trygghet på vakt innebærer at man bør innføre 

et to-sjiktet tilstedevaktsystem i stedet for bakvakt, som i tillegg vil representere en 

supervisjonsordning for de legene som ikke er kompetente til å jobbe alene på vakt. Dette vil i 

tillegg øke den akuttmedisinske beredskap på legevaktene. 

 

For å sikre tilgjengelighet av slik supervisjons-/bakvaktlege i hovedlegevaktsentral, også for 

annet personell og nabolegevakter som foreslått, mener Overlegeforeningen at det er fornuftig 

å unnta denne fra utrykningsplikt. Da den organiseringen som foreslås som pilot sannsynligvis 

vil gjelde områder med høy befolkningstetthet og mange legevaktsoppdrag, forutsetter vi at 

hovedlegevaktsentralene også bemannes slik at annen kompetent lege er tilgjengelig for 

utrykninger.    



 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 




