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HØRINGSUTTALE – Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder
allmennlegetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) er i brev av 23.
august 2019 invitert av Helse- og omsorgsdepartementet til høring vedrørende endringer i
akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten
KoKom har konsentrert sin høringsuttalelse til kapittel 2. Forslag til endringer i
akuttmedisinforskriften. Dette omhandler kun den kommunale legevakttjenesten.
Kapittel 2
2.3.1.1 Om kravet til bakvakt
Vi noterer at krav om at bakvakt skal kunne rykke ut oppheves og erstattes med at den enkelte
kommune eller enkelte vaktdistrikt selv må vurdere behovet.
KoKom vil igjen minne om at krav til bakvaktordninger mv. krever gode
kommunikasjonsløsninger. KoKom vil derfor påpeke betydningen av at kravene til grunnopplæring
for bruk av Nødnett etterleves. Det vises her til abonnementsavtalen mellom DSB/BNK og
brukerorganisasjonene innen helsetjenesten. Brukere plikter å følge fagdirektoratets opplæringsplan.
For helsetjenesten er disse beskrevet i pkt. 5 i Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten av
10/2015.
2.3.2.2 Om krav til kompetanse til annet personell i vakt
§8 regulerer kompetansekrav, bl.a. for operatører i kommunal legevaktsentraler.
Bestemmelsens første ledd stiller krav om at personellet skal ha gjennomført kurs i i akuttmedisin og
kurs i volds- og overgrepshåndtering.
KoKom noterer at tidligere mulighet for et tidsbestemt unntak oppheves.
Samhandling og samarbeid
For å sikre kvalitet til legevaktene og legevakt-sentralene, foreslår vi å legge mer vekt på
forskriftskravet i §4 om nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i
samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden. Samtrening vil trygge
mindre erfarne helsepersonell og sikre pasientsikkerheten gjennom godt teamarbeid.

Med hilsen

Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege/leder KoKom
Kirurgisk Serviceklinikk
Haukeland universitetssykehus

Kristine Dreyer
Seniorrådgiver

KoKom

KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
Helse Bergen HF
Kirurgisk serviceklinikk
Postboks 1400 , N-5021 Bergen, Norway
www.kokom.no • post@kokom.no • www.helse-bergen.no

