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Høring – Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 
med høringsfrist 8. januar 2018. 
 
Fredrikstad kommune deler regjeringens oppfatning om at det er behov for å styrke den 
kommunale legevaktordningen. Legevakten skal være befolkningens sikkerhetsnett for de 
akutte tilstandene som oppstår tilfeldig over hele døgnet. Legevaktarbeid er krevende, og det 
er mange utfordringer knyttet til legevakttjenesten.  
 

- Utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på 
ambulansebiler 
 

Fredrikstad kommune mener at høy kompetanse på personellet i ambulansetjenesten er 
svært viktig. Det er også viktig at lærlinger får nødvendig praksis. Kommunen støtter 
forslag om overgangsordning for ambulansefaglærlinger, men mener at det må klargjøres 
hva som tilstrekkelig «relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk 
kompetanse». Overgangsordningen foreslås å vare i fire år og det bør sikres at 
arbeidsgiver/helseforetak arbeider aktivt med å heve kompetansenivået på personellet i 
denne perioden. 

 
- Endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt som følge av ny forskrift om 

kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
 
Nye kompetansekrav til leger som skal jobbe ved legevaktene er viktig for å styrke 
kvaliteten på legevaktsmedisin. Det er en bekymring at vaktbelastningen på erfarne 
fastleger vil bli for høy og at det vil kunne bidra til at flere slutter som fastlege. Fredrikstad 
kommune mener at leger med samme tidskrav for ansiennitet som ligger til grunn for 
godkjenning som allmennlege bør kunne ha selvstendig legevakt (30 måneder). Dette 
forutsetter gode lokale rutiner for opplæring og samhandling med øvrig personell.  

 
- Utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og 

volds- og overgrepshåndtering 
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Fredrikstad kommune er godt i gang med å gjennomføre nødvendig opplæring hos 
ansatte. Tilstrekkelig tilgang til lokale kurs har vært en utfordring. Kommunen støtter 
forslag om at overgangsordningen utvides med ett år. Kommunen ser at videre tilskudd 
både kurs og merutgifter til bakvakt er viktige virkemidler for å gjennomføre endringene. 
 
- 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 

 
Fredrikstad kommune er positive til at det gjennomføres pilotprosjekter på legevaktfeltet. 
Disse må evalueres grundig.  
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