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Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring om 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. HOD opplyser at endringen vurderes som nødvendig
fordi strenge tiltak som følge av pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde
kursene på samme nivå som tidligere. Det vil derfor for mange kommuner ikke være mulig å
skaffe personell som har oppfylt kurskravene innen 1. mai 2021.
Allmennlegeforeningen støtter denne utsettelsen. Koronapandemien har skapt utfordringer for
både arrangører og deltagere på kurs. Kapasitetsutfordringer har gjort at færre har vært i stand
til å prioritere gjennomføring av kurs i denne perioden. Akuttmedisinkurset består i trening i
praktiske prosedyrer og egner seg derfor ikke for digital gjennomføring.
En fikk relativt raskt på plass en ett års utsettelse av kravene til resertifisering for spesialister i
allmennmedisin, og det er der behov for en ytterligere utsettelse. Slik frister under en pandemi
skaper unødig usikkerhet i tjenestene og utsettelse av kravene bør derfor vurderes og
gjennomføres i god tid før de aktuelle fristene. Fristen for å oppfylle kravene i dagens
akuttmedisinforskrift er allerede 1. mai i år og skal tjenestene har nødvendig forutsigbarhet
burde en utsettelse av kravet kunne kommet i god tid før dette. Vi stusser derfor over at dette
er sendt på høring med en relativt lang frist da det haster å få det på plass. Vi kan vanskelig se
at noen vil ha innvendinger mot en slik utsettelse. Vi ber derfor om at utsettelsen innføres
raskest mulig etter utløpet av høringsfristen.
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