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Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal 

legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttforskriften) 

 

 

Allmennlegeforeningen mener forslag til endringer i funksjons- og kompetansekriterier for å 

kunne sikre at andre års lærlinger i ambulansefag skal kunne fungere som andremann på 

bilambulanse potensielt vil være svekkende for den prehospitale akuttmedisinske tjenesten 

sammenlignet med krav i forskrift som skulle tre i kraft mai 2022. 

 

I forskriften fra 2015 står det i §11 første og sjette ledd som følger: 

Ambulansebil som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, 

hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det bare er én 

ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell 

og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personer skal ha førerkort for 

kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 

 

For vikariater av inntil 2 måneders varighet kan det gjøres unntak fra kravet i første ledd om 

at begge personene må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av 

utrykningskjøretøy, dersom det ikke er mulig å oppfylle disse kravene. 

 

I forskrift §21 om overgangsordninger fremgår det: Kompetansekrav til bemanning i 

ambulansebiler etter § 11 første ledd skal være oppfylt innen mai 2022 (forlenget med fire år 

fra opprinnelig krav til 2018). Inntil dette tidspunkt skal ambulansebiler som yter 

ambulansetjenester være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha 

autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Der det bare er én ambulansearbeider, må 

den andre personen har relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. 

Minst én person i ambulansebilen må ha sertifikat for kjøretøyklassen og kompetansebevis for 

førere av utrykningskjøretøy. 

 

Forskriften medfører at mange andre års ambulanselærlinger ikke lengre kan være andremann 

på bil da de ikke har hatt anledning til å gjennomføre opplæring som gir kompetansebevis for 

utrykningskjøretøy. Aldersgrensen for oppstart av denne opplæringen er 20 år, og man skal 

forut for dette inneha førerkort klasse B uavbrutt i 2 år. Reglene for denne opplæringen var de 

samme da forskriften ble laget. 



 

 

Problematiseringen om at andre års lærlinger må sikres å kunne være andremann på 

ambulanse for å sikre tilstrekkelig kunnskap og kompetanse gjennom praksis og kan bidra til 

verdiskapning. Allmennlegeforeningen mener at kunnskap, kompetanse og mulighet for 

veiledning godt ivaretas ved at de som andre års lærlinger fungerer som 3. mann dersom de 

mangler utrykningskompetanse. Verdiskapningen blir selvsagt ikke like stor for disse. 

 

Helsedirektoratet vektlegger at utrykningskjøring vurderes å ha størst betydning for 

tidsbesparelse frem til pasienten og derfor må utføres av ambulansearbeider med 

kompetansebevis, og har mindre betydning for pasienttransporten inn til sykehus, som kan 

gjøres av av lærling/praksisstudent med kun førerkort. Allmennlegeforeningen mener at på 

steder langt fra sykehus og/eller sted tilgjengelig for ambulansefly, og der pasienten har en 

tidskritisk sykdom/skade, så er det vesentlig at man sikrer best mulig prehospital tjeneste 

nettopp ved å opprettholde krav om kompetansebevis for utrykningskjøretøy hos begge 

personell på ambulansebilen. På disse stedene er det ofte en knapphet på ambulansebiler som 

gjør at en omrokkering ikke er mulig ut fra en ønsket prioritering for disse pasientene. 

Allmennlegeforeningen ser at dette vil kunne føre til behov for legefølge ved akutte 

overflytninger til sykehus el fly på steder der vaktlege ofte kan være eneste lege tilstede i 

kommunen. 

 

Til overveielsene rundt hvorvidt man skal innføre lisensordning eller om man skal klassifisere 

lærlinger som medhjelpere. Medhjelperbegrepet synes å legge større ansvar på 

ambulansepersonell som jobber sammen med lærling for kontroll, tilsyn og vurdering av 

hvorvidt lærling er kompetent til oppgaven. Det vil regelmessig være situasjoner der de 

akuttmedisinske tiltak må skje raskt og kan være omfattende i den grad at det er behov for to 

sett godt øvede hender. Betegnelsen medhjelper står i (språklig og praktisk?) kontrast til at 

vedkommende skal utfylle rollen som andremann på ambulansen. Allmennlegeforeningen 

mener en ordning med midlertidig lisens i så fall bør velges når Helsedirektoratet går inn for 

en oppmykning av de opprinnelige krav i forskriften for andre års lærlinger. 

 

Til forslag om nytt sjuende ledd: Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering gjøre 

unntak fra kravet i første ledd om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell 

som skal dekke ekstravakter og kortidsvikariater. 

 

Allmennlegeforeningen er bekymret for at dette kan føre til mer utstrakt bruk av billigere, 

ufaglært personell, færre faste stillinger og for en svekket prehospital akuttmedisinsk tjeneste 

for befolkningen. 
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