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Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften 
 
Det vises til brev fra Helse og omsorgsdepartementet av 03.11.2017. 
 
Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring følgende forslag til endringer i 
akuttmedisinforskriften:  
 

 Utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til 
bemanning på ambulansebiler  

 Endret krav til grunnkompetanse for lege 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  

 
Helse Stavanger HF vil avgi følgende høringssvar: 
 
Helse Stavanger HF er av den oppfatning at endring i akuttmedisinforskriften i første 
rekke berører den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men at deler av den 
innbefatter spesialisthelsetjenesten. Av den grunn har vi valgt å uttale oss bare om den 
del av forskriften som omhandler spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Stavanger HF er positive til den foreslåtte forlengelsen av overgangsordningen i 
akuttmedisinforskriften frem til mai 2022. Dette vil gjøre det mulig for at lærlinger kan 
ha selvstendig praksis som person nummer to på ambulansen 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 fagopplæring som utdanningsmodellen 
forutsetter.  
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Helse Stavanger HF vil påpeke at forlengelsen av overgangsordningen kun er en 
midlertidig løsning på den utfordringen som ligger i at dagens modell for 
ambulansefaget ikke tilfredsstiller de skjerpede kravene til kompetanse som kom i 
revisjonen av akuttmedisinforskriften. Vi vil derfor understreke betydningen av en 
permanent utdanningsmodell for ambulansefaget som gjør det mulig å tilfredsstille 
kravene i forskriften  som innebærer muligheten for lærlingene til midlertidig lisens i 
siste del av sitt utdanningsløp. Vi viser i den forbindelse til endringsforslaget utarbeidet 
av Faglig Råd for Helse og Oppvekstfag i Utdanningsdirektoratet.  
  
  
Helse Stavanger HF mener også at akuttmedisinforskriften burde være tydeligere på 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 Studenter (Lege og sykepleiestudenter osv.) som vikarer i ambulansetjenesten. 
Dette må vurderes opp mot ny forskrift.  
  
Helse Stavanger HF har ingen andre kommentarer til høringsrunden - forslag til 
endringer i akuttmedisinforskriften. 
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