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         Tynset 13.februar 2021 

 

Høring – forslag til endring i akuttmedisinforskriften 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 

akuttmedisinforskriften §21. Forslaget til endring gjelder forlengelse 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.  

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter denne utsettelsen og har etterlyst en 

utsettelse i lengre tid. Det var tidlig i høst klart for oss at denne fristen vil skape problemer. Vi 

har fått mange henvendelser med bekymringer fra både leger og annet helsepersonell om at de 

ikke har mulighet til å oppfylle denne plikten, og dermed ikke blir kvalifisert til å ha legevakt, 

bakvakt eller utføre arbeid som legevaktpersonell etter 1.mai 2021. Kravet vil også medføre at 

langt flere leger ikke kan oppnå selvstendig vaktkompetanse og vil medføre økt behov for 

bakvaktordninger i mange kommuner.  

 

Covid-19-pandemien har medført at det er umulig å gjennomføre fysiske kurs. 

Akuttmedisinkurset kan ikke avholdes digitalt, det er et praktisk kurs med praktisk trening i 

akuttmedisinske prosedyrer. 

 

NFA er bekymret for at denne endringen kommer for nært opptil fristens utløp. Mange 

legevaktleger og legevaktpersonell vurderer nå hvilke alternativer de kan ha for å få 

gjennomført de pålagte kravene innen tidsfristen, og mange 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.  

 

Vi håper det raskest mulig blir gitt 1 års utsettelse i akuttmedisinforskriftens krav til kurs for 

lege etter § 7 første ledd og til annet helsepersonell etter §8 første ledd.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Marte Kvittum Tangen      
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