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Høringssvar - endringer i akuttmedisinforskriften 

Fylkesmannen i Oppland behandler hvert år flere saker knyttet til legevakt og ambulansetjenester, der det 
ses utfordringer i kompetansen til helsepersonellet som utfører tjenestene. Fylkesmannen vurderer totalt 
sett at forskriftsendringene er nødvendige justeringer slik at kravene til kompetanse stemmer overens 
med behov for utprøving og tilpasningsmuligheter i tjenestene. 
 
 
Fylkesmannen i Oppland har følgende kommentarer til de enkelte bestemmelsene: 
 
Endring til § 11 første ledd. Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten 
Fylkesmannen i Oppland finner det formålstjenlig at tidsfristen for overgangsordningen forlenges, for å 
imøtekomme Kunnskapsdepartementets anmodning om tilpasning av reglene for ambulansefaglærlinger. 
 
Endring til §7 første ledd bokstav a og b. Krav til grunnkompetanse for lege i vakt 
Fylkesmannen legger til grunn for vurderingen at det vil bli færre leger som kan ha selvstendig legevakt 
uten bakvakt når overgangsordningen utløper. Endringsforslaget innebærer etter Fylkesmannens 
vurdering en varig reduksjon i kompetansekravet, for at flere leger kan ha selvstendig legevakt uten 
bakvakt. 
 
Den tidligere godkjenningen som EU-lege forutsatte betydelig kursvirksomhet innenfor allmennmedisin 
og akuttmedisin. Fylkesmannen I Oppland vil peke på at Departementet ikke har formulert krav til 
innholdet av de 30 måneders tjeneste som etter endringsforslaget skal gå forut for at kommunen kan 
tilsette legen i legevakt. Dersom forslaget gjennomføres vil det være åpnet opp for at kommunene kan 
tilsette leger i legevakt uten bakvakt med mindre kompetanse enn det som tidligere ble stilt som krav til 
godkjenning som «EU-lege».  
 
Fylkesmannen foreslår derfor at det vurderes en overgangsordning for godkjenning som EU-lege, slik at 
kompetansekravene opprettholdes uten å svekkes, og uten å redusere antallet leger som kan ha 
selvstendig legevakt uten bakvakt. 
 
Helsedirektoratet har vært godkjenningsinstans for «EU-leger». Vurderingen av om legen oppfyller 
kravene vil med endringsforslaget i praksis bli flyttet over til kommunene i stedet for Helsedirektoratet. 
Endringsforslaget drøfter ikke hvilke forutsetninger kommunene har for å vurdere det faglige innholdet av 
30 måneders klinisk tjeneste og kurs.  
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Fylkesmannen stiller derfor spørsmål om hvordan Departementet ser for seg at saksbehandling og 
vurdering av kvalifikasjoner hos legene som søker stilling i legevakt skal gjennomføres. 
 
Endring til §7 tredje ledd. Krav til grunnkompetanse for lege i vakt 
Fylkesmannen i Oppland vurderer formuleringen "(…) eller har gjennomført spesialistutdanningens første 
del" som upresis, noe som kan gjøre saksbehandlingen vanskeligere. Spesialistutdanningens første del var 
tidligere en del av forløpet etter turnus.  Etter forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 
for leger og tannleger vil denne første delen nå referere til det som tidligere var turnus.  
 
Fylkesmannen i Oppland foreslår at formuleringen endres til "(…) eller har gjennomført 
spesialistutdanningens første del svarende til LIS1 eller tilsvarende". 
 
§ 7. Kompetansekrav til lege i vakt mv. første ledd bokstav a og første ledd bokstav b tredje punktum. 
Fylkesmannen i Oppland finner det formålstjenlig at tidsfristen for overgangsordningen forlenges med ett 
år, for å gi Helsedirektoratet anledning til å utvikle og gjennomføre kurs i akuttmedisin og vold- og 
overgrepshåndtering. 
 
§ 7 første ledd. Krav til å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller 
kompetansekravene 
 
Fylkesmannen i Oppland støtter at det i forskriften tas høyde for pilotprosjektet med 
hovedlegevaktsentral, forbindelse med utprøving av ny modell for legevakt og beredskap. 
 
Med utgangspunkt i topografien og demografien i Oppland, er Fylkesmannen i Oppland opptatt av at 
befolkningen i fylket, uansett hvor de bor, har krav på prehospitale tjenester basert på den best 
tilgjengelige kompetanse. Vi er derfor skeptiske til forslag som kan svekke denne kompetansen, men ser, 
med de angitte merknader, på forslagene som nødvendige tilpasninger. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jens Fløtre e.f. Alexander Løvdahl   Bente Westrum 
fung. avdelingsdirektør  ass. fylkeslege  ass. fylkeslege 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 


