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Innspill fra lederteam, klinikkverneombud og klinikktillitsvalgte ved 
Akuttmedisinsk klinikk UNN HF

Kommentarer til hver enkelt paragraf i utkast til forskrift

Kapittel 1 Generelle bestemmer

§ 4 Samhandling og samarbeid mellom de akuttmedisinske tjenestene
Andre ledd:
Her bør det presiseres at de som har ansvar for tjenesten også skal ha ansvar for tilrettelegging 
(kommunen har ansvar for tilrettelegging i sitt system, og spesialisthelsetjenesten i sitt system). 

§ 5 Avtale om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten
Dette er en bra ting, som vi støtter. Forutsetter gode skriftlige avtaler som beskriver 
ansvarsforholdene.

Kapittel 2 Kommunal legevaktordning

§ 6 Kommunens ansvar for kommunal legevaktsordning
Bokstav c):
Foreslår endring: «…og andre akutte situasjoner…» byttes ut med «…og andre akuttmedisinske 
situasjoner…». 

§ 7 Kompetansekrav til lege i vakt mv.
Vi støtter de faglige føringer som ligger i forskriftens krav, og synes det er viktig at det legges vekt 
på kompetansen til alt helsepersonell som jobber i legevakt. 
Det må stilles krav til at leger som skal gå legevakt er kjent med samarbeidende etater og lokale 
administrative rutiner og forhold. 

§ 8 Kompetanse til annet helsepersonell
Det må stilles krav til at alt helsepersonell i legevaktsentralene er kjent med samarbeidende 
etater og lokale administrative rutiner og forhold. 

§ 9 Krav til utstyr i kommunal legevakt
Det må stilles krav til at kommunen etablerer transportordninger som muliggjør hurtig utrykning 
for lege, uavhengig av ambulansetjenesten.
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§ 10 De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester
Bokstav f):
Vi forutsetter at det lages en veileder som definerer enkle søk og redningsoperasjoner. Det trengs 
en avklaring av hva som er ambulanseoppdrag og hva som er søk og redningsoperasjoner.

§ 11 Bemanning og helsefaglig kompetanse på ambulansebiler- og båter
Første ledd: 
Skjerpingen av bemanningskravet vil i det daglige normalt kunne oppfølges. Utfordringen blir for 
ferieavvikling da det ikke er tilstrekkelig antall tilgjengelig autorisert helsepersonell ledig i 
markedet, spesielt i en periode da også andre områder i helsevesenet trenger dem. 

UNN HF har de siste 7 år måttet gjennomføre opplæring av 70-90 stk personell pr år, for å 
tilfredsstille kravet i dagens forskrift til nr 2 på ambulansen slik at ferieavviklingen kan være 
forsvarlig. Vi kan legge til at vi bruker helsepersonell under utdanning (sykepleiere/leger) i dette, 
men at vår erfaring er at når medisinerstudenter får lisens begynner de andre plasser i 
helsevesenet og jobber ikke i ambulansetjenesten. 
Denne mulighet bortfaller etter utkast til ny forskrift. Alternativene kan være «sommerstengning» 
eller sentralisering av ambulansetjenester i denne perioden. Vi har ingen markant nedgang i 
aktivitet i perioden som tilsier at dette vil være formålstjenelig. Sentralisering er vel heller ikke 
forskriftens intensjoner. Siste alternativ er overtallsbemanning slik at en i egne rekker har 
personell nok til å avvikle ferie samtidig som en opprettholder beredskap. En slik mulighet fordrer 
at det gis tid til rekruttering av personell, samt at det gis budsjett til dette. For UNN HF vil en slik 
løsning gi oss et økt stillingsbehov på ca 60+ stillinger og en økonomisk utfordring i
størrelsesorden 40+ millioner.  

Vi registrerer også at departementet har «godkjent» lærlinger som det andre helsepersonell på 
ambulansen dersom de har kompetansebevis for utrykningskjøring. For å erverve dette må en ha 
hatt førerkort uavbrutt i 2 år. Konsekvensen av dette er at vi må legge om våre inntakskrav for 
lærlinger og ikke ta dem rett fra VG skole, men ta dem inn når de har minimum 6 mnd før de kan 
ta kompetansebevis. Dette for å kunne få utnyttet verdiskapningsperioden av lærlingetiden. En 
slik ordning vil skape utfordringer for både skoleverket og den enkelte lærling med tanke på 
opplæringsretten og tid for gjennomføring. 

Andre ledd:
Et krav om at det skal være hovedsakelig tilstedevakt vil for UNN HF medføre en oppbemanning 
på ca 35 stillinger og en økonomisk utfordring på ca 23+ millioner. Dette fordi vi i dag har en stor 
grad av tilstedevakt på dagtid og hjemmevakt på kveld/natt som krever mindre bemanning.

Kommentar til første og andre ledd.
Begge disse innskjerpinger vil få store økonomiske og personellmessige konsekvenser uten at det 
gir noe mere «helse for pengene». I tillegg til den økonomiske utfordringen skal en ikke 
underkjenne at det personell som trenges til disse oppbemanninger ikke er tilgjengelig i dagens 
arbeidsmarked og at det tar tid og utdanne disse. Noe man ikke skal underslå i saken er at dersom 
en skal ha inn enda flere ansatte til å dele på de, for oss, få ambulanseoppdrag som er vil dette ha 
konsekvenser for fagligheten. Man må da inn med mer undervisning og faglig oppfølging noe som 
også har sin pris. 

Fjerde ledd: 
Foreslår endring til: «Den som rekvirerer transporten skal, i samråd med ambulansetjenesten 
vurdere behovet for ytterligere personell….”
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Vi mener at det er behov for å videreføre krav til at ambulansefly skal være bemannet med 
kvalifisert sykepleier og at ambulansehelikopter/redningshelikopter skal være bemannet med 
kvalifisert lege og redningsmann.

Kapittel 4 Medisinsk nødmeldetjeneste

§ 13 Krav til organisering og bemanning av legevaktsentralene
Bokstav f):
Her må det stilles krav om autorisert sykepleier.

§ 15 Krav til AMK-sentralene
Bokstav d):
Med dagens teknologi vil dette ta noe tid, men vi forutsetter at nye nødnett tilrettelegger 
teknologisk for at man raskere kan varsle samtidig lege/ambulansealarm og trippelvarsling

Bokstav j):
Ønsker tillegg om at AMK sentralene må ha et elektronisk beslutningsstøtteverktøy.

Bokstav k):
Foreslår endring: «…ha et system for opprinnelsesmarkering…» bør endres til «ha et system for 
sporing/posisjonering av samtaler».

Bokstav l): 
Her må det stilles krav om sykepleier og ambulansearbeider. 
Akuttmedisinsk klinikk ved UNN HF har gode erfaringer med sertifiseringsordning for 
ambulansearbeidere. Sertifisering og resertifisering av AMK-operatører for å sikre en 
minimumskunnskap er noe vi ønsker velkommen.

Bokstav m):
Foreslår endring til: «Ha tilgjengelig AMK-lege med kompetanse om lokal geografi, tilgjengelige 
lokale ressurser og helsetjenestens organisering og funksjonsfordeling i regionen…»

§ 16 Nærmere om helseforetak med akuttfunksjoner
Foreslår endring til: «Helseforetak med akuttfunksjoner er en del av medisinsk nødmeldetjeneste 
og hvert akuttsykehus skal kunne…»

Ny bokstav d):
«ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, inkludert lydopptak til bruk for dokumentasjon og 
kvalitetssikring av egen virksomhet».

Kapittel 6 Overgangsordninger. Ikrafttredelse

§ 21 Overgangsordninger
Vi ønsker at krav til bemanning av ambulansebiler også skal være oppfylt innen 5 år, dette med 
bakgrunn i at utdanning av kvalifisert personell tar tid.


