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HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I 

AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN 

 

Saksfremstilling:  
Endringene som foreslås gjelder:  

- utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på 

ambulansebiler  

- endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt som følge av ny forskrift om kompetansekrav for 

leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten  

- utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 

overgrepshåndtering  

- unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det er nødvendig for bakvaktlege ansatt i 

hovedlegevaktsentral i forbindelse med planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet. 

 

Vedtakskompetanse: 
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf. sak 218 av 

30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av 

prinsipiell betydning, jf. sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har delegert til kommunaldirektøren å 

avgi høringsuttalelse på samme vilkår, jf. byrådens sak 4/2008. 

 

Vedtak:  

Forlengelse av overgangsordninger for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på 

ambulansebiler: 

Vi har ikke konkrete innspill når det gjelder utvidelse av overgangsordningen. Dette punktet 

gjelder spesifikt for ambulansetjenesten som er organisert under helseforetakene. Vi vil 

imidlertid bemerke at det er et stadig økende antall lege-biler som benyttes til utrykning i 

legevaktstjenesten. Disse lege-bilene er kommunale og således ikke tilhørende 

ambulansetjenesten. I gjeldende akuttmedisinforskrift er det ikke stilt kompetansekrav til 

personell på lege-bilene. Dersom det skulle komme kompetansekrav for personell på lege-bil, 

er vår anbefaling er at det ikke stilles samme krav til kjørekompetanse som i ambulansebiler. 

Lege-bilen vil alltid være bemannet med lege og sjelden transportere pasienter. Det er derfor, 

slik vi ser det, ikke nødvendig at legen har kompetansebevis for kjøring av utrykningskjøretøy 

dersom det er to personer i bilen. 
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Ad. endret krav til grunnkompetanse for lege i vakt som følge av ny forskrift om 

kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: 

Oslo kommune støtter forslaget til endring om at leger som har gjennomført 30 mnd. veiledet 

tjeneste og kurs i akuttmedisin og vold og overgrepshåndtering kan ha selvstendig legevakt og 

således oppnå bakvaktkompetanse. Dette vil ivareta behovet for økt kompetanse hos leger som 

skal ha selvstendig legevakt, samtidig som det vil forenkle organiseringen av 

legevaktstjenesten. Forslaget om endring i unntaksbestemmelsen støttes også.   

 

Ad. utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og vold- og 

overgrepshåndtering: 

Vedrørende krav til kurs for leger etter § 7 første ledd og til annet helsepersonell etter § 8 første 

ledd og utvidet overgangsordning til 1. mai 2021: Kommunen erfarer at det er tidkrevende å få 

alt personell gjennom de pålagte kursene.    

 

Ad. unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det er nødvendig for bakvaktlege 

ansatt i hovedlegevaktsentralen i forbindelse med planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet: 

Oslo kommune støtter forslaget om unntak fra kravet om utrykning for bakvaktlege ansatt i 

hovedlegevaktsentralen i pilotprosjektet. 

 
Oslo kommune støtter de foreslåtte endringer i akuttmedisinforskriften. 
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Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Kari Sletnes 

konst. seksjonssjef 
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