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Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs 

 
Helsedirektoratet vil informere om at regelverket for tilskuddsordningen for oppfølging av 
kompetansekravene i akuttmedisinforskriften nå er endret. Det har kommet inn et nytt 
kriterium for tilskuddsberegning som angitt med fet skrift under. Denne endringen har i første 
omgang relevans for kommuner som i 2020 har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for 
oppfølging av akuttmedisinforskriftens kompetansekrav. Endringen vil dernest få betydning for 
kommuner som planlegger å søke om slikt tilskudd i 2021. 

 

Utdrag fra regelverket for tilskuddsordningen: 

Tilskuddsberegning:  

1. Kurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell i legevakt: kr. 5,000 i kursavgift 
per deltaker dekkes. Kursavgift for nettkurs i akuttmedisin: kr. 250 per deltaker 
dekkes. For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også kr. 4,000 i 
reiseutgifter/oppholdsutgifter per deltaker dersom kurset avholdes der reise er 
nødvendig.  

2. Kurs i volds- og overgrepshåndtering for leger og annet helsepersonell (inkludert 
turnusleger) i legevakt: kr. 250 i kursavgift per deltaker dekkes. For selvstendig 
næringsdrivende fastleger og vikarleger gis også kr. 4,000 i lønnskompensasjon per 
deltaker.  

3. Antall nyansatte operatører i legevaktsentraler som oppfyller kravene i 
akuttmedisinforskriften §13 f, krav om «relevant helsefaglig utdanning på 
bachelornivå» (grunnutdanning). Differansen dekkes med inntil kr. 5,000 per måned 
per f.eks. sykepleier/vernepleier. 

4. Merutgifter knyttet til deltakelse på akuttmedisinkurs som nevnt i punkt 1 kan 
dekkes etter særskilt søknad, dersom kommunene kan dokumentere at 
smittevernhensyn kursarrangør er pålagt å følge får slike konsekvenser, jf. 
Helsedirektoratets brev av 17.06.20 om praktisk gjennomføring av 
akuttmedisinkurs. Merutgifter dekkes fortløpende etter skjønnsmessig vurdering 
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og så langt tilskuddsmidlene rekker, avgrenset oppad til 5000 kr pr deltaker, reise 
og opphold inklusive. 

 
Helsedirektoratet vil praktisere endringen i regelverket skjønnsmessig, og gjennom fortløpende 
behandling av tilleggssøknader. Søknader om refusjon i henhold til beregningsreglenes punkt 4 
må være dokumentert ved at det vedlegges kopi av fakturaer eller tilsvarende, slik at 
søknadstekst og vedlegg til sammen tydelig viser hva merutgiftene består i. Eksempler på slike 
utgifter kan være at kommunene er fakturert ekstra for kursarrangørs utgifter til 
smittevernutstyr, renhold og merkostnader til bevertning, eller at kursavgift pr deltaker er satt 
opp fordi Helsedirektoratets krav til smittevern har ført til at antall deltakere pr. kurs har blitt 
redusert, kurs må gjennomføres over flere dager, osv. 
 
Slike tilleggssøknader kan sendes til postmottak@helsedir.no, med referanse til det 
saksnummer vi har angitt i årets tilskuddsbrev. Vi vil i neste utlysning komme tilbake til hvordan 
dette skal praktiseres i 2021. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Vegard Nore 
seniorrådgiver 
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