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UTTALELSE - HØRINGS - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT OG FORSLAG TIL 

ENDRINGER I FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL 
 
 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 28. mai 2014 med forslag til ny 
akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal. 
 
Kongsvinger kommune er i hovedtrekk positiv til ny akuttmedisinforskrift, men har følgende 
merknader til enkelte paragrafer: 
 
§ 7  Kompetansekrav til lege mv.: 
Det bør spesifiseres at leger med lang erfaring som fastlege,  og som i januar 2006 opprettholdt sin 
rett til trygderefusjon, oppfyller kravet til kompetanse for selvstendige vakter 
 
§7 pkt c 
Det bør være et krav at leger med nevnte spesialiteter også har kjennskap til det lokalmedisinske 
arbeidet og har til enhver tid oppdatert kunnskap i bruk av normaltariffen for allmennmedisin. 
 
Kommunen støtter forslaget om kompetanseheving innen fagområdene akuttmedisin og  vold- og 
overgrepshåndtering.  Økt kompetanse innen psykiske lidelser og rusmiddel-/overdoseproblematikk 
kan anbefales. 
 
Kommunen mener at forskriften må være mer tydelig i forhold til hva som menes med bakvaktens 
funksjon.  
 
Dersom man ønsker at flere fastleger skal delta i legevakt, bør man kanskje anbefale at det skal 
inngå et krav om et visst antall vakter også i resertifisering til spesialiteten i allmennmedisin. 
 
§ 8  Kompetansekrav til annet helsepersonell 
Kommunen støtter at helsepersonell skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og i volds- og 
overgrepshåndtering. Det må også være et krav om at operatører ved legevaktsentralen skal være 
sykepleier eller ambulansearbeider med videreutdanning. Og som har gjennomgått 
tilleggsopplæring for operatør. 
 
§ 9  Krav til utstyr i kommunal legevakt 
 
I avsnitt to må det spesifiseres hvilket utstyr som omfattes av kravet. 
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§13  Krav til organisering og bemanning av legevaktsentralene 
Pkt d: 
De fleste henvendelser til legevakten er gul eller grønn respons. Dersom man skal oppfylle kravene 
til responstid på telefon, vil dette bety økte kostnader for kommunen i form av økt bemanning. 
Dette vil medføre til tider overbemanning og dårlig utnyttelese av ressurser. 
Rød respons går som oftest via 113. 
 
Kostnader. 
Kravene til bakvakt,  kurs i vold og overgrepshåndtering for legene, samt kurs i akuttmedisin og 
vold- og overgrepshåndtering for øvrige helsepersonell vil medføre økte kostnader for kommunen i 
form av lønn og fraværskompensasjon, samt vikarlønn.  
 
Bekymring. 
Kravet til kurs om akuttmedisin ligger i resertifiseringen til spesialitet i allmennmedisin. Dersom kurs 
i vold- og overgrepshåndtering ikke blir et krav, vil da enkelte leger velge å ikke ta kurset for å slippe 
legevakt? Kan kommunen pålegge legene å ta dette kurset? 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Christine Ringstad-Nerli 
Enhetsleder  
Tlf. direkte 62 80 83 56 
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