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Høring - forslag til endring i akuttmedisinforskriften
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B st ret 13.12.2017 071/17

Rådmannens innstilling:
Høringsuttalelse sendes i tråd med nedenstående uttalelse.

13.12.2017 Behandling i Bystyret
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

B- 071/17 vedtak:
Høringsuttalelse sendes i tråd med nedenstående uttalelse.

Sammendrag
Kommunene fikk 3 års utsettelse på kompetansekravene i denne. Dette forslaget utsetter
deler av kravene ytterligere, samt at det foreslås endringer i legevaktsorganiseringen som
dels framstår uklare.

Faktaopplysninger
Akuttmedisinforskriften ble vedtatt i 2015. denne saken dreier seg om endringer i denne.

Juridiske forhold
Pasientsikkerhet

Økonomiske konsekvenser
Kompetansekravene og kursgjennomføringen vil gi tydelige økonomiske forpliktelser for
kommunene.

Barn og unges interesser
Barn bruker legevakten mer enn andre. En velfungerende legevakt med forventet
kompetanse er således svært viktig for denne gruppen.

Miljøkonsekvenser
Ikke aktuelt



HMS/Folkehelse
Ikke aktuelt

Vurderinger
Vi registrererat HOD sine forslagtil utsettelseav innslagstidspunktfor kompetanse-
og kvalitetskravi storgrad begrunnesmed at det er vanskeligå rekruttereog at det
tar tid å etablere kurstilbud.Vår erfaringer imidlertidat kommunenei litengrad har
blittsatt i standtil å rekruttereleger grunnetat arbeidsmarkedetfor leger ikke lenger
er regulert,slikat de aller fleste nyutdannedeleger starteri arbeid i helseforetakene
etter endt turnus.

Høringsnotateter uklartmht. hva som menes med «gjennomført
spesialistutdanningensførste del.» Dette bør presiserestydeligere.

Vi har oppfattetkravetom bakvaktfor ikke-kompetentvaktlegesom en sikringav
kvaliteti tjenestenoverforinnbyggerne.Vi er derforsterktuenige i forslagetom at
denne funksjonen(bakvakt)skal sentraliserestil lege ansatt i hovedlegevaktsentral.
Dette vil av naturligefysiske/avstandsmessigeårsaker ikkegi utrykningspliktfor
denne legen. Selv om dette er en pilotmenervi signaleter uheldig.

En slikordningvilgi et kvalitetsmessigsvakeretilbudtil befolkningeni mindre
sentralestrøk.Sett i sammenhengmed den øvrigesentraliseringenav
legevakttjenestensom har skjeddde sisteårene, ser vi dette som en lite ønsket
utvikling.

Hvilketyper personellsom skal utføreoppgaverfor legevakttjenesten,med
beslutningsstøttefra lege i hovedlegevaktsentral,framståruklart.Vi er usikrebåde på
hvilketyper personell/tjenesterdette er snakkom, og hvilkeoppgaverde skal utføre.
En ev. utviklingi retningav mindrekompetentlegevaktstjenestei desentralestrøker
vi sværtskeptisketil.

Det framstårogså som uklarthva som leggesi «helsepersonellsom arbeider
sammen med lege i vakt». Ordlydeni forskriftsteksten,§ 8 første ledd sier at
kurskravenegjelder «helsepersonellsom arbeidersammen med lege i vakt, blant
annet operatørerav kommunalelegevaktsentraler».I mange kommunerer ivaretas
daglegevaktfunksjonenav fastlegekontor,mens på ettermiddag,kveld/natt,helgog
helligdagerav sentralisertelegevakttjenester.

Ordlydeni § 8 indikereretter vår oppfatningat lovgiverhar ment at kurskravetskal
omfatteflere helsepersonellenn operatøreri legevaktsentralene.Forskriften(eller
tilhørenderundskriv)skillerikke mellom«daglegevakt»og øvriglegevakt. Følgelig
ser vi heller ikke at man utenvidere kan si at helsepersonellsomjobber sammen
med daglegevaktlegeikke trengerå forholdeseg til kompetansekrav/kurskravenei
forskriften.Vi oppfordrerHOD til å klargjørehvem som omfattesav kurskravene.
Dersomdet skulleomfatteogså helsepersonelli fastlegekontorsom ivaretar
daglegevaktfunksjonvil dette ha betydeligeøkonomiskekonsekvenserfor
kommunene.Antallethelsepersonellsom da vil omfattesav kurskravenevilvære
vesentlighøyere enn om det begrensestilde «store» legevakttjenestene.



Videre behandling
Bystyret


