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SVAR PÅ HØRING - NY AKUTTFORSKRIFT

Viser til departementets høringsnotat vedr. «Forslag til forskrift om krav tiI og organisering av
kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v.
(akuttforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal, med høringsfrist
15.09.14.

Troms fylkeskommune har vurdert høringsnotatet og konsentrert oss om ambulansetjenesten,
da utdanning i ambulansefaget er en del av vårt ansvar innen videregående opplæring.

Vi viser her til høringsnotatets punkt 4.3.2- 7. avsnitt «  bruk av lærlinger i ambulansefag,
er det departementets vurdering at andre års lærlinger har tilstrekkelig ambulansefaglig
kompetanse til å kunne være kvalifisert som det andre helsepersonellet i ambulansen i tillegg
til ambulansearbeideren. Det forutsetter imidlertid at lærlin en har førerkort for k'øretø -
klassen o kom etansebevis for førere av utr knin sk'øretø .
For å lette omstillin en foreslås det en over an sordnin å tre år fra ikrafttredelse.

Siste avsnitt er understreket og med følgende kommentarer:

I dag rekrutteres lærlinger til ambulansefag i stor grad fra Vg2 —ambulansefag. Det er fylkes-
kommunen som styrer inntaket til Vg2, og det at eleven kommer inn under Opplæringsloven
§ 3-1 (Ungdomsretten) er styrende i forhold til inntak.
Elevene vil dermed være for unge til å kunne ha førerkort for kjøretøyklassen og
kompetansebevis for utrykningskjøretøy når de søker seg ut som lærlinger. Dermed vil ikke
lærlinger kunne rekrutteres fra Vg2- ambulansefag, men først når de er 19,5 år.
Endringene skissert i høringsnotatet vil dermed medføre at vår ambulansefaglinje ikke vil
være i posisjon til å avgi lærlinger til helseforetakene. Dette mener vi vil være svært
betenkelig. Vi ser at ambulansetjenesten ute i distriktet er avhengig av lokal rekruttering.
Denne rekrutteringen skjer oftest gjennom at ungdom fra distriktet søker seg inn på
ambulansefaglinjen i fylket, og gjennom utplassering i løpet av skoleåret (PTF- prosjekt til
fordypningsfaget), er utplassert lokalt. De har da mulighet for å bli kjent med og oppleve
hvordan egen kommune kan være attraktiv å jobbe i.
De store byene har større muligheter for å hente inn kvalifiserte lærlinger, og er ikke så
avhengig av å rekruttere lokalt.
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Dette er også noe de ansatte ute i distriktene påpeker. Ved vårt helseforetak vil det i løpet av
få år være et stort generasjonsskifte i ambulansetjenesten.

Skulle et slikt forslag tas til følge, vil det kreve at Helse og Omsorgsdepartementet innfører en
annen modell for inntak av ambulansefagelever rundt om i fylkene.
Strømmen vgs. på Lillestrøm- er i ferd med å prøve ut et 3- års ambulanseløp, hvor elevene
som fullfører får full studiekompetanse. Modellen er ny og en vet derfor ikke hvordan
søknaden inn til en slik utdanningsmodell vil være andre steder i landet.

Med vennlig hilsen

Sedolf Slettli
Fylkesutdaimingssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Sture Flaaten
Spesialrådgiver


