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Svar på høring - Endringer i akuttmedisinforskriften januar 2018 

Delta viser til høring av forslag til endringer av akuttmedisinforskriften fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for 

ansatte i offentlig tjenesteyting. Vi organiserer blant annet flertallet av landets 

ambulansearbeidere og helsesekretærer. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med våre 

yrkesorganisasjoner Ambulanseforbundet og Helsesekretærforbundet.  

 

Delta vil i vårt høringssvar kommentere to av forslagene: 

1. Utvidelse av overgangsordningen som fremgår av dagens akuttmedisinforskrift §21 

fjerde ledd, slik at kravene til kompetanse for dem som skal bemanne ambulansebiler 

først trer i kraft 1 januar 2022.  

Delta ser nødvendigheten av at overgangsordningen forlenges frem til 2022. Samtidig 

presiserer vi at vi kun kan akseptere en forlengelse av overgangsordningen når det gjelder 

lærlinger.  

Delta tok opp problemstillingen med at ambulanselærlinger ikke ville kunne ha sertifikat for 

utrykningskjøretøy (C160) med departementet allerede våren 2015. Utvidelsen av 

overgangsordningen vil gi tid til å etablere en ny femårig modell for ambulansearbeiderfaget. 

Dette er også i tråd med anbefalingen fra faglig råd for helse og oppvekst har gitt. Delta har 

fast plass i dette rådet. Et forslag til ny opplæringsmodell for ambulansefaget vil innebære et 

betydelig arbeid i årene fremover men det er viktig å holde trykk på dette arbeidet slik at ny 

fagopplæring er på plass innen den utvidede overgangsordningen er over.  

En forlengelse av overgangsordningen er nødvendig for at helseforetakene på en god måte 

kan dimensjonere læreplasser i årene frem til 2022. Det er imidlertid viktig at 

overgangsordningen nå kun skal gjelde for lærlinger og at helseforetakene ikke kan få 

dispensasjon til å bruke andre personellgrupper.  

Det har vært usikkerhet om ambulansearbeiderutdanningen og dimensjonering av læreplasser 

i de senere årene. Det er derfor viktig både for helseforetak, lærlingene og unge som vurderer 
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en ambulanseutdanning med fagbrev, at man fra 2022 har en fagopplæring i tråd med 

regelverket. Delta vil understreke at den foreslåtte fristen for overgangsordningen må være 

absolutt. 

Utdanning til ambulansetjenesten er i endring og i årene framover vil stadig flere ha sin 

utdanning fra paramedic på høyskole. Det er viktig at myndighetene sammen med partene i 

arbeidslivet diskuterer hvordan denne utviklingen får betydning for kravene i 

akuttmedisinforskriften og annet regelverk. Vi viser i denne forbindelse til at Delta har søkt 

om egen autorisasjon for paramedic. 

 

2. Forlenge overgangsordningen som det gjelder krav til kurs i akuttmedisin og vold- og 

overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt i den kommunale 

tjenesten. Overgangsordningen som går frem til 1.mai 2020, forslås utvidet til 1. mai 

2021.  

Delta støtter forslaget på å utvide overgangsordningen. Det er viktig med tilstrekkelig tid slik 

at alle skal få mulighet til å gjennomføre kursene og dermed oppfylle de nye kravene.  

Kravene retter seg mot alt helsepersonell i legevakt, ikke bare lege. Delta har helsesekretærer 

i legevakt som medlemmer. Det er allerede vedtatt at krav om utdanning på bachelornivå for 

arbeid i legevakt, hvilket over tid vil innebære en utfasing av helsesekretærer i førstelinjen i 

legevakt. Vi har forståelse for at Akuttmedisinforskriften nå skal legges til grunn ved 

nyansettelser og at nytt personell dermed minimum må ha utdanning på bachelornivå. De som 

allerede jobber i tjenesten har likevel erfaring som langt på vei kan utfylle de nye 

kompetansekravene i en overgangsperiode. Når det gjelder helsesekretærer som har tatt de 

nødvendige kurs, må det etableres en ordning slik at disse kan fortsette i jobbene sine. 

Helsedirektoratet har søkt godkjenning av kursene hos Helsesekretærforbundet slik at Delta 

opplever at dette er intensjonen fra myndighetenes side. 

Delta er kjent med at ikke alle arbeidsgivere legger til rette for at helsesekretærer får 

gjennomført kursene.  Vi ønsker at departementet skal være orientert om at ikke alle 

arbeidsgivere ser ut til å følge opp Helsedirektoratets intensjoner på dette området.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Delta 

 

Erik Kollerud (sign) 

forbundsleder 


