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-

«Akuttmedisinforskriften»



Hva sier dagens forskrift?
• § 7 Kompetansekrav til lege i vakt mv. 

• En lege kan ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, når vilkårene i bokstav a eller bokstav 
b er oppfylt: 

• a) Legen har godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og 
overgrepshåndtering. 

• b) Legen har godkjenning som allmennlege etter § 3 første ledd bokstav a, jf. § 8 eller § 11 
fjerde ledd, i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for allmennleger, eller 
§ 10 i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. Legen må ha 
gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse-
og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering. 

• Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene i 
første ledd. Kompetansekravene i første ledd gjelder tilsvarende for leger som skal ha 
bakvakt. Bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. 

• Dersom det ikke er mulig for kommunen å skaffe leger som oppfyller kompetansekravene, 
kan fylkesmannen gjøre unntak fra kravene i første ledd. Det kan bare gjøres unntak for leger 
som tiltrer i vikariater av inntil to måneders varighet og som har gjennomført minst et og et 
halvt års veiledet tjeneste etter forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste 



Hva sier dagens forskrift?

• Kapittel 7 Overgangsordninger. Ikrafttredelse 

• § 21 Overgangsordninger 

• Krav til grunnkompetanse for lege etter § 7 første ledd 
skal være oppfylt innen tre år fra forskriften trer i kraft. 
(dvs 01.mai 2018)

• Krav til kurs for lege etter § 7 første ledd og til annet 
helsepersonell etter § 8 første ledd skal være oppfylt 
innen fem år fra forskriften trer i kraft (dvs 01.mai 2020). 



Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

• § 7 første ledd bokstav b skal lyde: 
• Legen har gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter 

grunnutdanningen, eller har godkjenning som 
allmennlege etter § 3 første ledd bokstav a, jf. § 8 eller §
11 fjerde ledd, i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om 
veiledet tjeneste for allmennleger, eller § 10 i forskrift 8. 
oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og 
spesialistgodkjenning for helsepersonell med 
yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. 
Legen må ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet 
ett år som allmennlege i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i 
akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. 



Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

• § 7 andre ledd skal lyde: 
• Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for 

leger i vakt som ikke oppfyller kravene i første ledd. 
Kompetansekravene i første ledd gjelder tilsvarende 
for leger som skal ha bakvakt. Bakvaktlege må kunne 
rykke ut når det er nødvendig. Plikten til å rykke ut 
omfatter ikke bakvaktlege ansatt i 
"hovedlegevaktsentral" 

• § 21 tredje ledd skal lyde: Krav til kurs for lege etter §
7 første ledd og til annet helsepersonell etter § 8 
første ledd skal være oppfylt innen 1. mai 2021. 



Konsekvenser for Kristiansand legevakt

• Status leger tilgjengelig for vakt i Kristiansand 
kommune: ca 46 av 88 fastleger som ikke har 
fritak pga alder eller medisinske/sosiale årsaker
– 27 fritak pga alder > 60 år (55 år)

– Øvrige har midlertidige fritak

• Av de 46 tilgjengelige:
– 26 spesialister i allmennmedisin

– 10-12 EU-godkjente leger (anslag)

– Ytterligere 4-6 som vil ha godkjent tjenestetid hvis 
nytt forslag blir vedtatt (anslag)



Konsekvenser for Kristiansand legevakt

• Konklusjon: både etter opprinnelig 
forskriftstekst og særlig hvis nytt forslag blir 
vedtatt, vil nesten alle unntatt «ferske» vikarer 
og turnusleger oppfylle kompetansekrav mtp
tjenestetid. Obs ansatte leger ved legevakten

• Kristiansand legevakt har begynt å planlegge 
sammensetning av «vaktteam» for å sikre at det 
til en hver tid er lege på vakt med 
baktvaktkompetanse. Men vanskelig å planlegge 
når vi ikke vet hva kompetansekrav er/blir



Konsekvenser for Kristiansand legevakt

• Hva med kurs i akuttmedisin og nettkurs volds-
og overgrepshåndtering?

– Akuttmedisinkurs obligatorisk i både videre- og 
etterutdanningen

– Nettkurs volds- og overgrepshåndtering? 
Kommunene har mulighet til å søke om tilskudd for 
dekning av kursavgift og honorar til næringsdrivende 
leger. Men hva skjer med legene som «ikke tar 
kurset»?



Mens vi venter på Godot?



• Men dukket Godot noen gang opp?

• Sagt på annet vis - Hva kan vi forvente før 
01.05.18? Endring i kravene? Ny utsettelse? 
Distrikts-Norge har allerede utpekt kravene i 
forskriften som det «absurdes teater».

• Samuel Beckett spør i stykket; «Kan egentlig 
mennesker konversere så de forstår 
hverandre?» 

• Og jeg spør, «Kan egentlig HOD konversere så 
vi forstår hva som skjer?»


