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Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte den 2. februar 2021 på høring forslag om endringer i 
forskrift om endringer i akuttmedisinforskriften. Høringsfristen er 16. mars 2021, men etter avtale 
med departementet har Legeforeningen fått utsatt frist til 19. mars 2021. 

HOD foreslår å forlenge fristen av overgangsordning for kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt fra 1. mai 2021 til 1. mai 2022, og 
innebærer en endring av akuttmedisinforskriften § 21. Legeforeningen støtter forslaget. 

Etter vårt syn er det viktig å få på plass denne endringen så raskt som mulig fordi vi opplever mye uro 
blant legene knyttet til kurskravet og gjeldende frist for overgangsordningen som er 1. mai 2021. 
Dagens pandemisituasjon har gjort det nærmest umulig å planlegge samt gjennomføre fysiske kurs 
for både arrangører og deltakere. Akuttmedisinkurset egner seg ikke for digital gjennomføring da det 
består av trening i praktiske prosedyrer. I tillegg har kapasitetsutfordringer blant legene gjort at 
færre har vært i stand til å prioritere gjennomføring av kurs under pandemien. Konsekvensen av at 
legene ikke får gjennomført de nødvendige kursene er at langt flere leger ikke kan oppnå selvstendig 
vaktkompetanse. Dette medfører økt behov for bakvaktordninger i mange kommuner. 

Legeforeningen er bekymret for at forslaget til forskriftsendringen kommer så nært opptil fristens 
utløp. Slike frister under en pandemi skaper unødvendig usikkerheten blant leger og kommuner som 
deltar i og organiserer legevakt. Mange legevaktleger og legevaktpersonell vurderer nå hvilke 
alternativer de kan ha for å få gjennomført de pålagte kravene innen tidsfristen, og flere kommuner 
sliter med å finne alternative vaktplaner med personell som har gjennomført kursene. Det er allerede 
en svært presset tjeneste med mye ekstra arbeid relatert til både håndtering av pandemien og 
vaksinering. 

For å skape ro og forutsigbarhet for legene som deltar i legevaktordningen, ber vi derfor om at 
endringsforslaget vedtas og gjennomføres så snart som mulig. 
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