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Forslag til ny akuttmedisinforskrift —supplerende merknader til tidligere
høringssvar

Det vises til vårt høringssvar til ny akuttmedisinforskrift datert 15. juli 2014.
Helsedirektoratet har etter dette identifisert behov for noen endringer/tilføyelser:

I vårt opprinnelige høringssvar har vi foreslått ny ordlyd i § 9 annet ledd:

«Kommunen skal sørge for at legevaktordningen er organisert og utstyrt slik at
lege og/eller eventuelt annet helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart og
yte akuttmedisinske tjenester til befolkningen.»

I ettertid ser vi at formuleringen «..lege og/eller eventuelt annet helsepersonell i vakt »
kan tolkes som at man som et alternativ til, og ikke som et supplement til lege, kan
sende ut annet helsepersonell i vakt, eksempelvis hjemmesykepleier eller akutthjelper.
I tråd med vår øvrige argumentasjon for at lege i vakt skal kunne rykke ut ved behov,
foreslår vi at ordlyden i § 9 annet ledd endres til:

«Kommunen skal sørge for at legevaktordningen er organisert og utstyrt slik at
lege og eventuelt annet helsepersonell i vakt kan tykke ut umiddelbart og yte
akuttmedisinske tjenester til befolkningen.»

I høringsnotatets pkt. 4.3.2, om ambulansetjenesten fremgår det at departementet
mener det bør utarbeides retningslinjer for kjøretøyene som skal brukes i den offentlige
ambulansetjenesten. Dette omfatter blant annet retningslinjer for hvilke typer kjøretøy
som er egnet til bruk i de ulike deler av tjenesten og om sikker bruk av kjøretøyene.
Videre at det kan være aktuelt å utarbeide retningslinjer for kjøretøyets størrelse og
utrustning.

Endringer i vegtrafikklovgivningen har begrenset helsetjenestens mulighet for å
regulere krav til ambulansebiler. I tråd med Helse- og omsorgsdepartementets
tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2010 og brev datert 22. juni s.å. har
Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene, frivillige
organisasjoner og vegmyndighetene utarbeidet et utkast til «Retningslinjer for
ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer». Disse er planlagt sendt på høring i
løpet av kort tid.

Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester
Avdeling medisinsk nødmeldetleneste
Bjørn Jamtli, tlf.: 24163394

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo • Tlf.. 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak©helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



Vi ber departementet vurdere om det i forskriftens § 10 bør tas inn en bestemmelse
om at ambulansebiler skal utstyres, merkes og godkjennes i tråd med de retningslinjer
som gis av Helsedirektoratet.
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