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Høringssvar - Endringer i akuttmedisinforskriften 
 
Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har bedt om at fagmiljøet ved fakultetet kan 
utarbeide en uttalelse på vegne av medisin og helsevitenskap ved NTNU. Førsteamanuensis Andreas 
Krüger ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har utarbeidet følgende uttalelse: 
 
Generelt: 
De endringer som forslås i akuttmedisinsforskriften synes relevante. Det oppfattes som viktig at de 
regionale helseforetakene får tid på seg til å implementere kompetanseøkende tiltak som er 
ressurskrevende. Spesielt gjelder dette kravet om kompetansebevis for utrykningskjøring for begge 
personell på ambulansebilene. 
 
Pkt. 4.2 Krav til grunnkompetanse til leger i vakt  
Fra et akuttmedisinsk-faglig synspunkt oppfattes det noe snevert at forskriften legget opp til at det 
kun er leger med, eller i spesialisering til, allmennmedisin som er aktuelle for legevaktsjobbing.  
Jeg finner det naturlig å påpeke at det meget vel kan være andre legespesialister som er egnet til 
denne type virksomhet. Spesielt nevnes leger med spesialisering i anestesiologi og akutt- og 
mottaksmedisin. Leger med denne type spesialisering vil kunne tilby et mer avansert medisinsk 
tilbud for enkelte pasientgrupper (de aller sykeste), men bør selvfølgelig være underlagt de samme 
krav til kompetanse i samfunnsmedisin, psykiatri og volds- og overgrepsbehandling som ordinære 
legevaktsleger. Jeg mener det er viktig å få frem i forskriften at i kravet til grunnkompetanse for lege 
i vakt bør akutt- og mottaksmedisin, eller anestesiologi være inkludert: "..være spesialist i 
allmennmedisin, anestesiologi eller  akutt- og mottaksmedisin". 
 
Det nevnes i departementets vurderinger og forslag at rekruttering er en utfordring. Ved å benytte seg 
av leger med kompetanse innen akutt- og mottaksmedisin vil man kunne oppnå økt fleksibilitet for 
kommuner og leger, bedret mulighet for rekruttering, sikret faglig kompetanse, økt 
tverrfaglig/inhospital-prehospitalt samarbeid, kommunikasjon og forståelse for de akutte 
pasientforløpene. 
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Det burde vært en mulighet for at tjeneste og erfaring for leger i mottaksarbeid og legevakt 
vektlegges ved vurdering av erfaring/kompetanse. 
Tjeneste i akuttmottak for leger i spesialisering innen allmennmedisin bør telle som relevant klinisk i 
sykehusbasert tjeneste i spesialistløpet for allmennleger. 
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