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Høringssvar – forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 
 

1. Innledning  
 
Det vises til brev av 3.november 2017 om høring vedrørende ovennevnte.  
 
Forsvarsdepartementet har involvert underliggende etater i utarbeidelsen av høringssvaret, 
herunder særlig Forsvaret.  
 
 

2. Merknader til høringsforslaget  
 
Forsvarsdepartementet har følgende merknader:  
 
I høringsforslagets punkt 2.1 vises det til akuttmedisinforskriften som trådte i kraft 1.mai 
2015, og som stiller strengere krav til kompetanse for de som skal bemanne ambulansebiler 
sammenlignet med tidligere. For å innfri de skjerpede kravene forslås det at fristene 
forlenges.  
 
De strengere kravene som blir stilt til de som bemanner ambulansebiler, rammer også 
Forsvarets virksomhet. Forsvaret har behov for faglært personell for forsvarlig evakuering av 
syke, skadde og sårede på alle plattformer som Forsvaret betjener. Forsvaret er derfor 
avhengige av å utdanne egne sanitetssoldater innen ambulansefaget for de ulike 
evakueringsplattformene. En viktig del av denne utdannelsen er veiledet praksis og 
hospitering på sivile ambulanser. 
 
Etter den nye forskriften skal minst to personer ha førerkort for kjøretøyklassen og 
kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy, autorisasjon eller lisens som 
helsepersonell, og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Etter den gamle forskriften var 
det tilstrekkelig at én person oppfylte nevnte krav.   



Side 2 

 
Forsvaret har rekruttert personell med sivil utdanning innen ambulansefaget, som oppfyller 
kravene etter forskriften. For å opprettholde den kliniske kompetansen og kompetanse for 
kjøring av utrykningskjøretøy, er Forsvaret avhengig av at også militært ansatt 
ambulansepersonell får anledning til å hospitere/ ha tjeneste i den sivile ambulansetjenesten.  
 
Erfaring tilsier at militært personell har større utbytte av å hospitere som andremann i 
ambulansebilen, og ikke som tredjemann. For å bemanne ambulansebilen som andremann 
må soldatene etter den nye forskriften derfor oppfylle ovennevnte krav. Som følge av dette 
trenger Forsvaret tid på å legge om utdanningen av evakuerings-/ ambulansepersonell slik at 
de oppfyller kompetansekravene i ny akuttmedisinforskrift.  
 
På bakgrunn av ovennevnte støtter derfor Forsvarsdepartementet forslaget om utvidelse av 
overgangsordningen i akuttmedisinforskriften § 21 fjerde ledd.  
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