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Høringsvar – Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften
Vi viser til høringsnotatet angående forslag til endringer i
akuttmedisinforskriften med høringsfrist 08.01.18. Helse Bergen har i sitt
høringssvar fokusert på punktet «utvidelse av overgangsordningen for
oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler».
Helse Bergen ser positivt på utvidelsen av overgangsordningen til fem år.
Vi anser at fagutdannet ambulansearbeidere vil være bærebjelken i
ambulansetjenesten i overskuelig fremtid.
Helse Bergen ber Helse- og omsorgsdepartementet åpne for bruk av
medisinstudenter og sykepleierstudenter som vikarer i
ambulansetjenesten mens de er under utdanning. I Helse Bergen utgjør
studenter under utdanning en viktig vikarressurs gjennom året, og særlig i
forbindelse med ferieavvikling. Faglig kompetanse og kjennskapen til
ambulansetjenesten kommer studentene til gode i videre senere virke
som sykepleier og lege, både i primærhelsetjeneste og på sykehus.
Helse Bergen ber også departementet se på kravet om at begge på en
ambulanseressurs skal ha sertifikat for kjøretøyklassen og
kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy igjen. Det er ønskelig at
kravet mykes opp noe, slik at man kan finne løsninger innad i foretaket
dersom arbeidstaker ikke fyller kravet for en kortere periode. Her vil man
kunne angi hvor lenge det er mulig (for eksempel 6 eller 12 måneder). Vi
ser for oss en ordning hvor man søker om fritak, eller foretaket kan
avgjøre dette selv, innen gitte rammer.
At begge på ambulanseressursen skal ha sertifikat for kjøretøyklassen og
kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy ses også på som en
utfordring i forhold til lærlinger. Slik dagens utdanningsløp er lagt opp, er
dette ikke praktisk gjennomførbart da flertallet av lærlingene ikke er
gamle nok til å fylle kravene for førerkort klasse C1 og kompetansebevis
for utrykningskjøring som andre-års lærlinger. Dersom kravet også skal
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gjelde lærlinger, vil de kunne få en forlenget periode som tredje personell
på bilen. Dette svekker fagutviklingen for lærlingene.
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