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Høring - Forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringssak datert 6.11.2015, vedrørende forslag til ny 
lov og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits. 
Høringsfristen er 10.2.2016.  
 
Helsedirektoratet støtter Kunnskapsdepartementets forslag om at den nye loven og 
forskriften ikke skal gjelde for helsepersonell. 
 
Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelder samtlige regulerte 
yrkesgrupper. Med sine 29 autoriserte grupper og 45 lege- og 7 tannlegespesialiteter, utgjør 
helsepersonell en mindre del av de totalt 800 norske regulerte yrkesgrupper. Når det kommer 
til antall innvilgete godkjenninger iht. yrkeskvalifikasjonsdirektivet, utgjør helsepersonell den 
langt største gruppen.  I 2014 ble det gitt ca. 5200 autorisasjoner, knapt 1200 lisenser og 271 
spesialistgodkjenninger til søkere med kvalifikasjoner fra et annet EØS-land.   
 
Fra 1.1.2016 er Helsedirektoratets ansvar for å godkjenne helsepersonell utvidet fra å gjelde 
spesialistgodkjenning, til også å omfatte autorisasjon og lisens.  Søknader fra helsepersonell 
fra et annet EØS-land behandles med hjemmel i forskrift 08.10.2008 nr. 1150 om autorisasjon, 
lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 
eller fra Sveits.  
 
Den nevnte forskriften har vist seg i det vesentlige å fungere godt, er grundig og 
implementerer på helsepersonellområdet samtlige relevante bestemmelser i 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet. KD vurderer at forskriften har høyest detaljeringsgrad 
sammenlignet med de andre forskriftene. Forskriften omfatter blant annet midlertidig 
tjenesteyting, godkjenning etter den generelle ordningen og automatisk godkjenning på 
bakgrunn av harmonisert utdanning for lege og tannlege, samt harmoniserte spesialiteter, 
sykepleier, jordmor og farmasøyt. Harmonisert utdanning som grunnlag for automatisk 
godkjenning gjelder i Norge kun de fem helsepersonellgruppene og veterinærer. En vesentlig 
del av Helsedirektoratets godkjenninger gjelder nettopp grupper med harmonisert utdanning.  
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Kunnskapsdepartementet anser det lite hensiktsmessig å ta reglene om harmonisert 
utdanning inn i ny horisontal lov og forskrift. Dette begrunnes med at bestemmelsene 
omfatter få yrker og er svært spesielle. Dersom helsepersonell skulle ha blitt omfattet, ville det 
likevel vært nødvendig med forskrift om harmonisert utdanning. For godkjenning av 
helsepersonell, ville dette ha medført et mer komplisert regelverk, med ny horisontal lov og 
forskrift i tillegg til en revidert eller ny forskrift om godkjenning på bakgrunn av harmoniserte 
utdanninger.  
 
Som godkjenningsinstans vurderer Helsedirektoratet dette alternativet med et betydelig 
fragmentert regelverk, ville ha flere uønskete konsekvenser for godkjenningsprosessen, f eks 
knyttet til mer komplisert regelfortolkning og økt saksbehandlingstid.  
 
Når i tillegg dagens EØS-forskrift for helsepersonell allerede gjennomfører de fleste 
bestemmelsene i direktiv 2005/36/EF, og fungerer godt i praksis, er Helsedirektoratet enig i at 
det ikke er nødvendig å utarbeide et nytt regelverk for helsepersonell. De endringene som 
følger av direktiv 2013/55/EU kan tas inn i eksisterende forskrift som videreføres.  
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