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SVAR PÅ HØRING - AKUTTFORSKRIFTEN 

 
Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) viser til høringsnotat om 
akuttforskriften og ønsker å komme med følgende kommentarer og innspill: 
 
AMPY organiserer flertallet av landet ambulansepersonell, både 
ambulansearbeidere, paramedics og lærlinger. AMPY er tilsluttet 
arbeidstakerorganisasjonen Delta og hovedorganisasjonen YS.  
 
Vi vil innledningsvis bemerke utfordringene med at forskriften endres i forkant av 
et pågående arbeid som utreder hele håndteringen av akutte sykdommer og skader 
utenfor sykehus. Vi forutsetter at forskriften blir gjenstand for ny gjennomgang i 
lys av innspill som kommer fra akuttutvalget. 
 
AMPY kommenterer ikke alle elementene i forskriften men vil særlig påpeke 
følgende: 
 
 
Kompetansekravene 
AMPY støtter en skjerping kravene til kompetanse på ambulansebilen ved at den 
andre personen på ambulansebilen minimum skal ha nødvendig ambulansefaglig 
kompetanse. Begrepet «nødvendig ambulansefaglig kompetanse» framstår likevel 
som noe upresist. Vi mener at det er nødvendig at annet autorisert helsepersonell 
bør prøves eller sertifiseres for å sikre at de har nødvendig redningsteknisk og 
akuttmedisinsk kompetanse. Vi vil i den forbindelse også påpeke behovet for at 
sykehusene tar inn nok lærlinger for å sikre tilstrekkelig antall ambulansearbeidere 
i framtiden. 
 
Forskriften åpner for i større å differensiere mellom ulike typer 
ambulanseoppdrag. AMPY ser behov for klarere kriterier for å skille mellom 
transport- og ambulanseoppdrag. Vi mener at et skille er hensiktsmessig for 
framtidig bruk av ressursene i tjenesten. Vi vil likevel sterkt understreke at alle 
typer av oppdrag må være bundet av forskriften. Det er behov for autorisert og 
kompetent ambulansepersonell også under «lettere» ambulanseoppdrag og vi vil 
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advare sterkt mot at slike oppdrag ikke skal være underlagt definerte 
kompetansekrav. 
 
 
Varsling, responstider og krav til AMK-sentraler 
AMPY mener at det må innføres responstidskrav for ambulanseoppdrag og at dette 
må forskriftsfestes. Det på langt nær tilstrekkelig å sette krav til tiden det tar før 
AMK besvarer en henvendelse. Mye viktigere for pasienten er tiden det tar før 
ambulansepersonellet er på plass hos pasienten når det haster. Responstidskrav er 
utredet en rekke anledning og ble anbefalt allerede i NOU 1998:8. Da ble det satt 
opp veiledende responstider som fortsatt brukes som veiledende av RHFene. 
Arbeidet ble fulgt opp i HODs prehospitale arbeidsgruppe i 2009.  Det er svært 
nødvendig å få etablert formelle responstidskrav. Siden dette ikke er en del av 
forskriftsendringene i denne omgang, så forventer vi at Akuttutvalget går grundig 
inn i dette og kommer med konkrete forslag om responstider som kan tas inn i 
forskriften i neste runde. 
 
Godkjenning av hjemmevaktordning må fjernes fra forskriften. Det er ikke 
tilfredsstillende hverken for pasienter eller ansatte at personellet skal rykke ut fra 
hjemmet for å kjøre til stasjonen og hente ambulansen. Tiden er derfor overmoden 
for å fjerne hjemmevaktsordningen. Dette vil bidra til at personellet rykker ut fra 
samme base og dermed redusere responstiden betydelig til beste for pasientene.  
 
AMPY er positiv til at det skal stilles krav til RHFene om nasjonal samordning av 
ambulansetjenesten. Dette vil gjøre tjenestetilbudet bedre og mer likt over hele 
landet. 
 
AMPY er for øvrig svært tilfreds med at det nå forskriftsfestes krav om 
trippelvarsling. Dette har AMPY spilt inn ved tidligere anledninger. Det øker 
mulighetene både for at alle nødetatene har mulighet til å komme raskere til 
hendelsene og bedre kan koordinere arbeidet. 
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