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NSF anser de to direktivene om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som viktige. 
Lovforslaget gjelder ikke for harmoniserte yrker som omfattes av helsepersonelloven. Den eksisterende EØS-forskriften 
for helsepersonell gjennomfører allerede de fleste bestemmelsene i direktiv 2005/36/EF. Det forventes at nødvendige 
endringer som følge av direktiv 2013/55/EU tas inn i eksisterende regelverk for helsepersonell. NSF vil likevel bidra med 
uttalelser på relevante og generelle områder.

Europeisk profesjonskort. 
NSF mener det er positivt med tiltak som bidrar til effektiv behandling av søknader og kvalitetssikring av kvalifikasjoner 
for arbeidssøkende i Norge. Et elektronisk  sertifikat som bekrefter yrkesutøverens yrkeskvalifikasjoner vil forenkle 
prosessen med å få sine kvalifikasjoner godkjent, og samtidig informere arbeidsgiver om at personen innehar riktige 
kvalifikasjoner. For å kvalitetssikre ordningen er det avgjørende at ansvarlige myndigheter i yrkesutøverens hjemland 
verifiserer kvalifikasjonenes ekthet og gyldighet. 
NSF støtter forslaget om innføring av europeisk profesjonskort. Et elektronisk profesjonskort vil gjøre det enklere for 
både den som søker arbeid og for arbeidsgiver å kvalitetssikre at den som ansettes har de rette kvalifikasjonene. NSF 
vil presisere at dersom yrket er regulert (hører under helsepersonell-loven) må yrkesutøver fortsatt søke om 
godkjenning.

Krav til språk. 
Helsemyndighetene stiller ikke språkkrav ved godkjenning og autorisasjon av utenlandsk helsepersonell. Det er opp til 
hver enkelt arbeidsgiver å bestemme hvilke krav som skal stilles til norskkunnskaper for å få jobb i helsevesenet. 
Dårlige språkkunnskaper hos sykepleiere med fremmedspråklig bakgrunn kan gå utover pasientsikkerheten. NSF 
anbefaler nasjonale krav til språkkunnskaper hos helsepersonell i Norge knyttes til autorisasjon, også for helsepersonell 
som kommer fra EU/EØS.  

Varslingsmekanisme. 
Det må være  krav om at ansvarlige myndigheter melder til berørte og ansvarlige parter hvis en yrkesutøver må fratas 
retten (permanent eller midlertidig) til å utøve yrket. NSF støtter forslaget om varsling for yrker som innbefatter omgang 
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med sårbare grupper som f.eks. barn og brukere av helse- og omsorgstjeneste, spesielt sykepleier, jordmor og samtlige 
yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet.  

Norsk sykepleierforbund avventer høring fra Helse og Omsorgsdepartementet med hensyn til nødvendige endringer 
som følge av direktiv 2013/55/EU i eksisterende regelverk for helsepersonell. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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