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Høringssvar på høring om autorisasjon og lisens til helsepersonell 

Helse- og omsorgsdepartementet har oversendt høring om autorisasjon og lisens til helsepersonell og 
forslag til endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell.  

Universitetsdirektøren har i brev av 28.02.20 bedt Helsefak om å utarbeide et forslag til høringsuttalelse 
fra UiT. På grunn av den aktuelle pandemisituasjonen har dette forslaget blitt litt forsinket. Høringssvaret 
er forelagt rektor og universitetsdirektør og fakultetet er anmodet om å sende inn høringssvaret. 

UiT støtter forslag om ny forskrift som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i 
helsepersonelloven § 48 a andre ledd og § 49 fjerde ledd. 

Endringsforslagene omhandler blant annet hvilke krav som må være oppfylt for å få autorisasjon eller 
lisens for personer som er utdannet i utlandet, og har nær sammenheng med pågående saker i domstolene 
der staten er saksøkt.  

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet forskriftsendringer knyttet til reglene om 
autorisasjon og lisens for helsepersonell. Forslagene har særlig betydning for søkere utdannet i andre 
land enn Norge. 

Helsepersonell har på visse vilkår rett til autorisasjon etter § 48a i helsepersonelloven. Søkere utdannet i 
en annen EØS-stat har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48a første ledd bokstav b om 
internasjonale avtaler om gjensidig godkjenning, jf. EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og EØS-forskriften 
om godkjenning av helsepersonell. Søkere utdannet i land utenfor EØS, har rett til autorisasjon etter § 
48a første ledd bokstav c om jevngod eksamen eller bokstav d om nødvendig kyndighet. Helsepersonell 
som ikke har rett til autorisasjon kan gis lisens, jf. § 49. 

Departementet foreslår i kapittel 3 at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er utdannet i et 
land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til eksamen/diplom for å få full tilgang til 
yrket, må disse kravene være oppfylt før autorisasjon eller lisens kan gis. Dette betyr at søkeren må være 
fullt kvalifisert til å utøve det aktuelle yrket i utdanningslandet. Dette betyr ikke bare at søkeren må ha 
bestått eksamen i den aktuelle yrkesutdanningen. I noen land må søkeren også oppfylle bestemte krav 
som for eksempel en periode med veiledet yrkesfaglig praksis eller statseksamen.  

Forslaget er en presisering av det departementet mener er riktig fortolkning av gjeldende regler. 
Departementet foreslår i kapittel 4 å endre EØS-forskriften § 12 slik at vilkårene for å bli vurdert etter 
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den generelle godkjenningsordningen fremgår uttrykkelig av forskriftsteksten. Bestemmelsen gir søkere 
med en harmonisert utdanning rett til å bli vurdert etter den generelle ordningen som gjelder for ikke 
harmoniserte utdanninger, dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene for automatisk godkjenning. 
Bestemmelsen gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 10. 

Forslag om ny forskrift som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i 
helsepersonelloven § 48 a andre ledd og § 49 fjerde ledd: 

§ 1 Krav om fullført utdanning for utenlandsutdannede 

Dersom en person er utdannet i et annet land må søkeren ha fullført utdanning før det kan gis 
autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 a eller lisens etter helsepersonelloven § 49. Med fullført 
utdanning menes at søkeren er formelt kvalifisert og har adgang etter utdannings-statens regler til å utøve 
alle sider av yrket som det søkes godkjenning om. 

§ 2 Unntak i særlige tilfeller 

Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller gi autorisasjon eller lisens selv om kravet i § 1 ikke er oppfylt. 

§ 3 Overgangsbestemmelse 

Kravet i § 1 gjelder også for personer som har sendt søknad om autorisasjon eller lisens før forskriften 
trådte i kraft. 

§ 4 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Høringsuttalelse, konklusjon: 

UiT støtter forslag om ny forskrift som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i 
helsepersonelloven § 48 a andre ledd og § 49 fjerde ledd. 
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