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HØRINGSUTTALE –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. 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. 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) 
støtter at frist for gjennomføring av praktisk kurs innen akuttmedisin videreføres.  

Når det gjelder kurs innen Vold og overgrep, er dette et nettbasert kurs, og trenger etter vår 
mening ikke videreført frist. Kurset bør være gjennomført ved ansettelse på legevakt. 

Flere kommuner ønsker en presisering og avklaring på hvorvidt sommerferievikarer og 
omdisponerte helseressurser trenger kurset i akuttmedisin for å jobbe i legevakt.  
Det praktiske kurset er økonomisk ressurskrevende å gjennomføre for personell som 
ansettes over en kortere periode. Vil det være tilstrekkelig med E-lærings kurs for 
sommerferievikarer? Vil det kunne gis dispensasjon for vikarer som ansettes for kortere 
perioder? 
Svaret her vil ha betydning for om legevaktene kan ansette sommervikarer for en kortere  
periode.  
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