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Helse Vest er av den oppfatning at endring i akuttmedisinforskriften i første rekke 
berører den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men at deler av den innbefatter 
spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av dette har vi valgt å uttale oss om den del av 
forskriften som omhandler spesialisthelsetjenesten. 

Helse Vest er positive til den foreslåtte forlengelsen av overgangsordningen i 
akuttmedisinforskriften frem til mai 2022. Dette vil sikre at lærlinger kan ha selvstendig 
praksis som person nummer to i ambulansene i slutten av sin læretid. 
Dette er viktig både av hensyn til kvalitet i utdanningen, og for å kunne gjennomføre 
læretiden med reel verdiskapning slik fagopplæringen forutsetter. Kombinasjonen av 
læring og verdiskapning er viktige samspill for å bevare en god og robust 
lærlingeordning. 

Vi vil understreke at forlengelsen av overgangsordningen kun er en midlertidig løsning 
da dagens modell for ambulansefaget ikke tilfredsstiller skjerpede krav til kompetanse 
som ble etablert ved revisjon av akuttmedisinforskriften. Det er derfor viktig å 
understreke betydningen av at det må etableres en permanent utdanningsmodell for 
ambulansefaget, som tilfredsstiller kravene i akuttmedisinforskriften, slik at det blir en 
varig og god lærlingeordning der det gis midlertidig lisens i siste del av utdanningsløpet. 
Vi viser i den forbindelse til endringsforslaget utarbeidet av Faglig Råd for Helse og 
Oppvekstfag i Utdanningsdirektoratet. Forslagene har stor tilslutning i fagmiljøet og er 
viktige premisser for å opprettholde en god fagutdanning som igjen er en viktig 
bærebjelke i en desentralisert ambulansetjeneste. 

Vi mener også at akuttmedisinforskriften burde være tydeligere slik at det for person 
nummer to på ambulansen, hvor vedkommende ikke er autorisert ambulansearbeider, 
bør kreves relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk/ambulanseoperativ 
kompetanse. Den nye akuttmedisinforskriften gjør det vanskelig å benytte legestudenter 
og sykepleiestudenter som vikarer i ambulansetjenesten. Dette må vurderes opp mot ny 
forskrift. 
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Helse Vest legger til grunn at Helse- og omsorgsdepartementet har tillit til at 
helseforetakene drifter tjenesten med kompetanse i tråd med forsvarlighetskravene. Vi 
mener foretakene har strengere intern krav til bemanning enn minstekravene i 
forskriften. 

Når ny opplæringsmodell for ambulansearbeidere skal vedtas bør en legge til grunn at 
siste års lærlinger får lisens som ambulansearbeidere i siste læreår, eller at det gis 
unntak fra kravet om lisens eller autorisasjon i siste læreår. Dette er grunnleggende for å 
sikre en varig og robust lærlingeordning. Dette er eneste måten å opprettholde en god 
fagopplæring, og er også i tråd med hvordan utdanning skjer for andre faggrupper. En 
må delta i praksisfeltet for å oppnå de ferdigheter og den kunnskapen som må til i faget. 
For å ha god planlegging av utdanning og drift er det helt avgjørende at dette avklares så 
snart som mulig. 

Akuttmedisinforskriften bør avklare bruken av både medisinstudenter og 
sykepleiestudenter i et pågående utdanningsløp mot helsefaglig autorisasjon. Disse bør 
ha mulighet til å tjenestegjøre gjennom siste del av studietiden også ut over 8 uker slik 
forskriften i dag åpner for. Alternativt må intensjonen i forskriften tydeliggjøres på dette 
punktet. Kravet om at begge medarbeidere i en ambulanse skal ha sertifikat for 
kjøretøyklassen og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy er et krav som kan 
hindre formålet både med opplæring og deltakelse fra kompetente medarbeidere. 

Helse Vest ber om at en vurderer dette kravet på ny, og eventuelt retter opp kravet i tråd 
med de innspill som er gitt i denne høringsuttalelsen. 
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