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Informasjon om kurstilbud og overgangsordninger vedrørende 
krav om kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering 
for legevaktpersonell  

 

Ny akuttmedisinforskrift trådte i kraft 1. mai 2015 og fastslår i § 7 at lege og helsepersonell som 
samarbeider med lege i vakt, skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og 
overgrepshåndtering. Det er besluttet en overgangsperiode på fem år før forskriftens krav skal være 
oppfylt, det vil si innen 1. mai 2020. 

 
Helsedirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner, legevakter og helsepersonell 
om hva slags kurstilbud som vil bli utviklet og om mulige godkjenningsordninger og 
overgangsordninger.  

 
Det finnes i utgangspunktet ingen tilgjengelige kurs som direkte er tilpasset kravene i 
akuttmedisinforskriften. Helsedirektoratet har derfor gitt Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin (Nklm) i oppdrag å utarbeide det faglige innholdet for kurs i volds – og 
overgrepshåndtering og akuttmedisin i samsvar med akuttmedisinforskriftens krav, samt fremlegge 
en oversikt over aktuelle kurs som kan godkjennes i en overgangsperiode.  

  
Begge kursene vil ferdigstilles i løpet av våren 2016 og det kan forventes kursoppstart i september 
2016.   

 
 

Økonomiske forhold 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å gi kompensasjon for utgifter til kurs i 
akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering. I dette inngår dekning av kursavgift for 
alle fastleger, vikarleger og annet helsepersonell ved legevakter samt reise/opphold for 
kommunalt ansatte fastleger og annet helsepersonell. Turnusleger tildeles ikke støtte under 
dette kapittel fordi de allerede har et gratis kurs i akuttmedisin i regi av fylkesmennene. På 
Helsedirektoratets nettsider ligger foreløpig informasjon om den tilskuddsordningen som 
gjelder med bakgrunn i fjorårets bevilgninger. Denne vil bli erstattet av en ny tilskuddsordning 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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når kursene er klare hvor også annet helsepersonell enn leger vil omfattes av 
tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin 
 
 
Administrative forhold 

Rammeplan og nødvendig kravspesifikasjon for kurset i akuttmedisin ble lagt ut på anbud på 
Doffin 22. april, og er tilgjengelig for aktuelle kursarrangører. Flere kommuner har brukt ulike 
arrangører til kurs i akuttmedisin for leger og må nå sikre seg at de bruker godkjente 
arrangører. Kurset i volds- og overgrepshåndtering skal avvikles som et nettkurs og inngår ikke i 
denne anbudsrunden. Helsedirektoratet vil komme tilbake til ordninger som gjelder nasjonal 
registrering av helsepersonells godkjente kurs på sin hjemmeside straks disse er ferdig 
utarbeidet. 
 
 
Nærmere informasjon 
Helsedirektoratet vil anbefale alle kommuner og legevakter om å planlegge for deltagelse i 
akuttmedisinkursene fra høsten 2016. Direktoratet vil komme med nærmere og utfyllende 
informasjon når de planlagte kursene er klare for gjennomføring. Ytterligere informasjon fås 
ved henvendelse til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no) eller til Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (legevaktmedisin@uni.no). 
 
 

Kurs i akuttmedisin 

Kursomfanget for dette kurset skal være totalt tre kursdager med en dag teori og to dager med vekt 
på praktisk trening. Teorikurset skal fortrinnsvis tas adskilt fra og før det praktiske kurset. 
Det teoretiske kurset kan gjennomføres som nettkurs (e-læring), med omfang på fem til åtte 
undervisningstimer. Direktoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i 
oppdrag å utvikle et slikt nettkurs og kurset vil ferdigstilles i løpet av våren 2016. Kursdeltakerne må 
dokumentere kunnskapen gjennom bestått teoretisk kursprøve før det praktiske kurset. Det åpnes 
også for muligheten å gjennomføre teoridelen som et tradisjonelt oppmøtekurs.  

 
Det praktiske akuttmedisinkurset for leger og annet legevaktpersonell skal ha et omfang på minst 15 
undervisningstimer à 45 minutter (kursdager), slik at det tilfredsstiller rammen for emnekurs i 
akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin. Nklm har utarbeidet et forslag til rammeplan for det 
praktiske kurset. Denne rammeplanen er utgangspunktet for den kravspesifikasjonen som nå ligger 
ute på Doffin, og som aktuelle kursarrangører kan søke om å få gjennomføre akuttmedisinkurs 
basert på.  

 
Det er enda ikke avklart må også gjøres avklaringer om) hvilken status det obligatoriske kurset i 
akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal ha opp mot dette nye akuttmedisinkurset, men 
direktoratet ser for seg at disse kursene vil være likeverdige.  

 
Det vil være hensiktsmessig at det obligatoriske kurset for turnusleger i regi av fylkesmennene 
endres eller samordnes slik at de oppfyller dette kravet fra og med en gitt dato. Helsedirektoratet vil 
ta kontakt med fylkesmennene om dette, men disse informeres nå i første omgang som 
kopimottakere av dette brevet.    
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Overgangsordninger for kurs i akuttmedisin: 
I en overgangsperiode er det behov for godkjenning av sammenlignbare kurs. Følgende kurs 
godkjennes per i dag: 

 
Teorikurs 

E-læringskurset «Akuttmedisinkurs for allmennleger», som ligger på NAKOS’s hjemmeside 
www.nakos.no, som forberedelse til akuttmedisinkurs for allmennleger. Dette godkjennes 
som teoridel dersom det er tatt etter 1. mai 2015 og inntil utgangen av 2017.  

 
Praktisk kurs 

Obligatorisk klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger (minimum 15 timer) kan 
godkjennes som obligatorisk praktisk akuttmedisinkurs for de som har gjennomført kurset 
etter 1. mai 2015 og inntil utgangen av 2017. 

 
Andre kurs og utdanning etter individuell vurdering av innhold og omfang.  
På dette området finnes trolig en rekke kurs og utdanninger med relevant faginnhold for 
både leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper, som dekker hele eller deler av 
kursinnholdet for legevaktkurset. Helsepersonell som har slik kursutdanning og vurderer 
at utdanningen fyller forskriftens krav, kan søke Helsedirektoratet om å få dette 
godkjent. Slik individuell vurdering har foreløpig ingen tidsavgrensning, men kurset eller 
utdanningen skal være gjennomført etter 1. mai 2015.  
 

Fra 2018 godkjennes kun kurs som arrangeres i henhold til godkjent rammeplan for kurs i 
akuttmedisin. 

 
 
 

Kurs i volds- og overgrepshåndtering 

Kursomfanget for dette kurset er 5-8 timers studietid, og det planlegges gjennomført som et 
nettkurs (e-læring). Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er i ferd med å utvikle 
dette nettkurset i løpet av første halvår 2016.  

 
I en overgangsperiode er det behov for godkjenning av andre, sammenlignbare kurs og følgende 
kurs godkjennes som tilstrekkelig til å oppfylle forskriftens krav: 

 
I. E-læringskurs for fastleger om vold i nær relasjon, utviklet av Nklm på oppdrag fra 

Helsedirektoratet, for å styrke fastlegenes kompetanse i forebygging, avdekking og 
oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Dette kurset planlegges også 
ferdig i løpet av 2016. Kurset godkjennes som alternativt kurs til og med utgangen av 2017. 

II. Grunnkurs for overgrepsmottak. Dette er Nklms to-dagers grunnkurs for helsepersonell som 
arbeider i overgrepsmottakene. Kurset har hovedfokus på seksuelle overgrep, men vold i 
nær relasjon er også dekket. I tidsrommet 2008-2015 har over 900 personer tatt dette 
kurset, mange av dem arbeider i legevakt og har stor praktisk erfaring. Kurset godkjennes 
som alternativt kurs fra og med 1. jan. 2013 til og med utgangen av 2017.  

III. Spesialkurs om vold i nær relasjon. Nklm har til nå gjennomført fire slike kurs. Mange av 
deltakerne arbeider i legevakt. Kurset godkjennes som alternativt kurs fra og med 1. januar 
2013 til og med utgangen av 2017. 
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Andre kurs etter individuell vurdering av kursinnhold og omfang  
På dette området finnes også trolig en rekke kurs og utdanninger med relevant 
faginnhold for både leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper, som dekker hele eller 
deler av kursinnholdet for volds- og overgrepshåndtering. Helsepersonell som har slik 
kursutdanning og vurderer at utdanningen fyller forskriftens krav, kan søke 
Helsedirektoratet om å få dette godkjent. Slik individuell vurdering har foreløpig ingen 
tidsavgrensning, men kurset eller utdanningen skal være gjennomført etter 1. mai 2015.  

 
Fra 2018 godkjennes kun kurs som arrangeres i henhold til godkjent rammeplan for kurs i volds- og 
overgrepshåndtering. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rolf J. Windspoll e.f. 
avdelingsdirektør 

Jan Magne Linnsund 
seniorrådgiver 
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