
   

 
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin 

 Klinikk ledelse 

   
   

 

Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim  

Epost: post.adm.dir@stolav.no  Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 55 850 

Bankgiro: 1503.27.09122, Org.nr.: 883 974 832 

 

 
 

Helse- og omsorgsdepartementet 
 
postmottak@hod.dep.no 
           
 

 
 
 
 
Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 
14/4370-2/GRLO1 10/2675 008 12.09.2014 
Oppgis ved henvendelse 

 
 

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinsforskrift 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. 
 
St. Olavs Hospital HF avgir med dette følgende høringssvar på Forslag til ny Akuttmedisinforskrift: 
 
Oppsummering 
 
1. Det er ubalanse når det gjelder detaljeringsgraden for kompetansekrav til de ulike personellgruppene 

som forskriften gjelder for. Detaljerte krav beskrives for enkelte personellgrupper, mens det ikke 

stilles særlige krav til kompetanse til andre grupper. 

2. Vi støtter kravet om Lydlogg i LV-sentraler. 

3. Vi støtter forslaget om utrykningsplikt for legevaktlegene. 

4. Vi støtter at det innføres bakvaktordninger i LV-distriktene. 

5. Vi mener krav til Luftambulansetjenesten må forskriftsfestes.  

6. Vi er uenig i at legevaktnummeret skal defineres som nødnummer.  

7. Vi støtter at det innføres og stilles krav til sertifisering for AMK-operatører. 

8. Det er viktig med kravfestet svartid for AMK- og LV-sentraler.  

Kapittel 1 Generelle bestemmelser 

§ 3 Definisjoner 

LV-sentral: Det må presiseres at dette er en sentral som mottar telefonhenvendelser på 
legevaktnummeret, og at det fysiske stedet der leger er stasjonert og der pasienter møter opp er en 
LEGEVAKT eller Legevaktstasjon.  
 
Lettere ambulanseoppdrag: Det er vanskelig å forstå hva som menes med «Lettere ambulanseoppdrag». 
Det antas at det er oppdrag med behov for båre, men uten behov for tilsyn eller behandling av 
helsepersonell. Slike oppdrag bør defineres som pasientreise. Dette begrepet kan og bør benyttes på 
oppdrag som utføres av andre kjøretøy enn ambulanse enten de sitter eller ligger på båre. 
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§ 5 Avtale om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten 

Vi støtter forslaget om at det må inngås avtaler med frivillige og andre som skal yte akuttmedisinsk hjelp 
i kommunene. Det må også sikres at nødvendig opplæring blir gitt, og at dette personellet omfattes av 
taushetsplikt på lik linje med helsepersonell. 
 

Kapittel 2 Kommunal Legevaktordning 

Vi støtter at det stilles krav til organisering av legevakttjenesten på lik linje med de andre områdene 
innenfor prehospitale tjenester.  

§ 6 Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning 

Vi støtter forslaget om utrykningsplikt for legevaktlegene, men dette betinger at størrelsen på LV-
distriktene reguleres eller at det innføres krav om bakvakter i geografisk store distrikter. Utrykningsplikt i 
store LV-distrikt slik det er blitt i dag, medfører i beste fall til at LV-legen møter ambulansen på vei mot 
sykehuset. I enkelte legevaktdistrikt er legevaktlegen stasjonert sentralt med 2-3 timer kjøring ut til de 
kommunene som ligger lengst unna. Det bør stilles krav om bakvakt ved mer enn f.eks. 1,5 time til 
Legevaktstasjonen.  
 
Vi støtter kravet om plikt til å etablere bakvaktsordning for leger i vakt som ikke oppfyller kravene i 
forslagets første og andre ledd. En annen viktig grunn for å etablere bakvaktordning er å korte ned 
ventetiden på legevakt når det er stor pågang og bemanne legevakten når «primærvakten» må rykke ut. 

§ 7 Kompetansekrav til lege i vakt mv. 

Vi støtter at det stilles krav til kompetanse for leger som skal ha legevakt, men vi mener at punkt c må 
tas bort. Vi er av den oppfatning at lege med spesialistgodkjenning i kirurgi, pediatri, nevrologi eller 
anestesiologi ikke innehar den breddekompetanse som kreves på Legevakt. 

§ 8 Kompetansekrav til annet helsepersonell 

Vi støtter forslaget om kompetanseheving innen akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for 
annet helsepersonell i legevakt, herunder for operatører på legevaktsentraler 
 

Kapittel 3 Ambulansetjenesten 

§ 10 De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester 

Vi støtter forslaget til presisering av de regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester, men 
savner et punkt om responstid.  
 
Det stilles krav om at 90 % av 113-henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder, dette skal bidra til 
redusert prehospital responstid. Det er vanskelig å stille krav til responstid for ambulansetjenesten, men 
det bør tas inn en bestemmelse om at ambulansetjenesten skal lokaliseres og organiseres slik at 
utrykningstiden minimaliseres. 
 
Vi støtter videre forslaget om at de regionale helseforetakene har ansvar for at bil-, båt og 
luftambulansetjenesten i nødvendig grad er samordnet nasjonalt. Dette er viktig for å kunne yte 
likeverdige og koordinerte tjenester på tvers av foretaks- og regiongrenser.  

§ 11 Bemanning og helsefaglig kompetanse på ambulansebiler og – båter 

I § 3 del f) defineres følgende «Med ambulansetjeneste menes i denne forskriften bil, - båt og 
luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre og ambulansefly) som inngår….». 
 
Følgelig mener vi at man i forslaget til nytt utkast til akuttmedisinsk forskrift, bør dette avsnittet 
benevnes: § 11 Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten 
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Vi merker oss at kompetansekravet til personell i luftambulansetjenesten ikke er videreført. Vi mener 
dette vil medføre en gradvis undergraving av krav som stilles i denne delen av tjenesten. Riktignok er det 
kommet standarder for både leger, sykepleiere og redningsmenn i denne delen av tjenesten, men like 
fullt vil det være misvisende at man da ikke benevner dette i forslaget til ny forskrift. 
 
St. Olavs Hospital mener at krav til bemanning av luftambulansehelikopter og ambulansefly må tas inn 
og foreslår: Ambulansehelikopter skal være bemannet med lege og redningsmann med nødvendig 
kompetanse og kvalifisert i henhold til gjeldende nasjonale standarder, og at ambulansefly skal være 
bemannet med sykepleier med nødvendig kompetanse. 
 
Når det gjelder siste ledd: «Når ambulansetjenesten skal transportere pasienter som har behov for 
behandling eller overvåkning mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten, skal ambulansetjenesten i 
samråd med den som rekvirerer transporten vurdere behovet for ytterligere personell med nødvendig 
kompetanse ut i fra oppdragets art».  Ambulansetjenesten blir ikke del av dette før ambulansen får tildelt 
oppdraget. Det må være AMK-legen som må vurdere behovet for ekstra personell i ambulansen i 
samråd med rekvirenten. 
 

Kapittel 4 Medisinsk nødmeldetjeneste 

§ 12 Kommunens ansvar for nødmeldetjenesten 

I høringsdokumentets kapittel 4.4.2.2 «Nærmere om kommunens ansvar for legevaktsentral – vurdering 
og forslag – Legevaktnummeret som nødnummer», foreslås det å definere legevaktnummeret som 
nødnummer med den hensikt å få nummeroppslag i NRDB.   
 
Vi er uenig i at legevaktnummeret skal defineres som nødnummer.  Legevaktnummeret er et 
øyeblikkelighjelpnummer til legevakten, og vi må ikke så tvil om hvor det skal ringes i en nødsituasjon. 
 
Det har vært hevdet at vi har for mange nødnummer i Norge og at det behøves en forenkling for 
publikum.  Vi synes det er uheldig å definere Legevaktnummeret som nødnummer for å få gjort oppslag 
i NRDB. Det vil ikke bli forenkling for publikum, men forverring. Vi er enig i at oppslag i NRDB er 
viktig, men mener det bør kunne oppnås uten å måtte definere nummeret som nødnummer.  

§ 13 Krav til organisering og bemanning av legevaktsentralene 

Bokstav b) Skal kunne kommunisere direkte og videreformidle eller konferansekoble henvendelser om 
akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, eller øyeblikkelig hjelp til annen legevaktsentral. Her er det 
utydelig om henvendelsen skal settes over til nærmeste AMK-sentral eller til den AMK-sentralen som 
har ansvar for den kommunen pasienten befinner seg i. Dette bør tydeliggjøres. 
 
Vi støtter kravet om at LV-sentralene skal ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak 
til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten. 
 
Kravet om bemanning er for svakt, LV-sentraler må bemannes med sykepleier som har nødvendig 
klinisk praksis og har gjennomgått tilleggsopplæring for arbeid som operatør. Det er vanskelige 
vurderinger som gjøres ved en legevaktsentral, og det må være et krav at legevaktsentraler skal bemannes 
med sykepleiere med nødvendig tilleggsutdanning.  
 
Det bør stilles krav til at legevaktoperatører skal kunne kommunisere på engelsk og ha etablert system 
for tolketjeneste for samiske språk og aktuelle fremmedspråk. 

§ 15 Krav til AMK-sentralene 

Her fremgår ikke tydelig at AMK-sentralene skal alarmere legevaktlegen ved behov for øyeblikkelig hjelp 
i kommunen. Det bør fremgå tydelig at AMK-sentralen skal alarmere legevaktlege direkte ved behov for 
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øyeblikkelig hjelp i kommunen. Slik det står opplistet kommer det ikke tydelig fram i noen av punktene 
av AMK-sentralen skal alarmere eller varsle legevaktlegen. Direkte kommunikasjon mellom aktørene er 
viktig, dette for å kunne stille spørsmål og avklare ting 
 
Bokstav g) står beskrevet at AMK «som hovedregel skal sette samtalen over til LV-sentral på 
forhåndsdefinerte linjer når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for 
utrykning fra spesialisthelsetjenesten».  Slik det er formulert ser det ut som innringer skal settes over til 
Legevaktsentral når AMK-operatør har fastslått at det ikke er hastegrad Akutt og det ikke skal 
responderes med utrykning, dvs. før en har gjort videre kartlegging i forhold til om det haster å få 
kontakt med lege.  
 
Dette er ikke i henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Det er heller ikke i samsvar med 
presiseringer fra Statens helsetilsyn som ved flere tilsynssaker har poengtert viktigheten av direkte 
kontakt med legevaktlege. Dette for å sikre at innhentede opplysninger blir videreformidlet direkte til 
lege som skal ta beslutninger.  
 
Vårt forslag er at det ved Hastegrad Vanlig der tidsfaktoren er uten betydning, som hovedregel kan 
settes over til Legevaktsentral som kan bidra til å finne ut hva som er den beste løsningen for pasienten. 
Ansvaret må være tydelig beskrevet. 
 
Bokstav h) står følgende: skal ha utstyr for å koordinere og følge opp ambulanseoppdrag. Vi foreslår 
teksten endret til: AMK-sentralene skal koordinere og følge opp ambulanseoppdrag, både akutte og 
planlagte. AMK-sentralene skal ha digitale kartløsninger som understøtter arbeidet. Hvis det her tenkes 
på annet utsyr enn kart, må dette nevnes slik at det er tydelige krav.  
 
Bokstav j): Vi støtter at AMK-sentralene skal ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk. Det er behov for å 
presisere hva som inngår i viktig trafikk, og om det inkluderer radiosamband. Vi mener at alle telefon- og 
radiosamtaler til og fra AMK-sentraler skal lydlogges. 
 
Bokstav l): Vi mener at kravet til bemanning av AMK-sentraler er for svakt. Nødvendig helsefaglig 
kompetanse kan være ikke-autorisert helsepersonell og dette anses som ikke tilfredsstillende. Vi foreslår 
kravet endret til: AMK-sentraler skal bemannes med sykepleiere og ambulansepersonell med nødvendig 
klinisk erfaring og som har gjennomgått nødvendig tilleggsopplæring for arbeid som operatør.  
 
Vi mener det bør tas inn i forskriften at det skal etableres sertifiseringsordninger for AMK-operatører. 
 
Vi mener det mangler krav til beredskap for samtidighet og til reserveløsninger ved teknisk svikt ved en 
AMK-sentral. Dette må tas inn i forskriften. 
 

Forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal 

Innsyn i lydopptak (punkt5.4.1)  

Tjenesten har behov for et regelverk som gir klare retningslinjer. Pasient og pårørende har rett til innsyn 
som kan gjennomføres ved at de kan få høre samtalen ved oppmøte ved AMK-/LV-sentralene. Når det 
gjelder rett til kopi av lydfil bør det tas inn i forskriften at utlevering av kopi av lydlogg skal begrenses til 
avskrift av lydlogg.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Sindre Mellesmo     Kirsten Mo Haga 
Klinikksjef      Avdelingssjef 
       Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral 
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