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HØRINGSUTTALE - Endring i Akuttmedisinforskriften 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) er i brev av 3.11.2017 
invitert av Helse- og omsorgsdepartementet til høring vedrørende endring i Akuttmedisinforskriften . 

Siden Akuttforskriften viderefører mye av det som tidligere var regulert i forskrift 20. desember 2000 

nr. 1556 om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonstekniskutstyr som inngår i helse- og 

omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap, holder KoKom seg orientert om endringer i 

Akuttmedisinforskriften. 

KoKom noterer at endring i Akuttmedisinforskriften i første omgang er knyttet til kompetansekrav 

og tidspunkt for iverksetting for både for primær- og spesialisthelsetjenesten. KoKom kan se at det 

er nødvendig å justere på en del tidsfrister grunnet utfordringer med tilgang t il kursene. 

Når det gjelder kommunikasjonsberedskap har KoKom notert Helsedirektoratets fors lag om tre 

nivåer i beredskapen. Ett av nivåene ska l være en sentral enhet som både skal utgjøre en administrativ 
virksomhet og sentralisere legevaktsentralfunksjonen. En slik hovedlegevaktsentral (hoved-LVS) skal 

betjene nasjonalt legevaktnummer 116 117 for hele distriktet og ha lege til stede som er tilgjengelig 

for avklaringer. Legen skal være beslutningsstøtte for annet helsepersonell i kommunene som utfører 

oppdrag for legevakten, og ved behov være bakvakt for andre legevakt leger i distriktet/ved 

legevaktstasjonene. 

KoKom vil derfor minne om at krav til bakvaktordninger mv. krever gode kommunikasjonsløsninger. 

KoKom vil derfor påpeke betydningen av at kravene til grunnopplæring for bruk av Nødnett etterleves. 

Det vises her t i l abonnementsavtalen mellom DSB/BNK og brukerorganisasjonene innen 

helsetjenesten. Brukere plikter å følge fagdirektoratets opplæringsplan. For helsetjenesten er disse 
beskrevet i pkt. 5 i Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten av 10/2015. 
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