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HØRING -  NY AUTORISASJONSORDNING FOR HELSEPERSONELL 

UTDANNET UTENFOR EØS 

 

Fagforbundet mener det foreslåtte systemet er en forbedring, sammenliknet med dagens 

ordning, både når det gjelder kvalitetssikring av helsepersonell og prosessen for den 

enkelte søker fram til vedtak. Dagens praksis, der søker får skissert et opplegg fra 

autorisasjonskontoret uten å vite om hun/han i neste omgang har mulighet for å oppnå 

autorisasjon, skaper usikkerhet og frustrasjon for mange av våre medlemmer, ikke minst 

søkere med sykepleierutdanning fra land utenfor EØS. Den foreslåtte to - trinns prosessen 

vil forhåpentligvis skape mer forutsigbarhet for søker. Og for dem som blir vurdert 

jevngod i første trinn, vil krav til fagprøve gi den enkelte større mulighet til å synliggjøre 

sin kompetanse. Det er også bra at helsefagarbeidere nå omfattes av språkkrav og krav til 

nasjonale fag, slik som for hjelpepleiere. Gode norskkunnskaper og kommunikasjonsevne 

på norsk, er sentralt for en god utøvelse av helsefagene.  

Krav om fagprøve 

Fagforbundet er positive til forslaget om innføring av krav til fagprøve. Vi mener dette kan 

være et viktig ledd i kvalitetssikringen av kompetansen hos søkere som oppnår 

autorisasjon. Vi merker oss at kun fem helsepersonellgrupper omfattes i av forslaget: 

Leger, farmasøyter, tannleger, sykepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere. 

Fagforbundet oppfatter dette som et signal om at det stillest særskilte kvalitetskrav til disse 

helsepersonellgruppene. Det kan virke uheldig å benevne fagprøven for helsefagarbeidere 

som ”forenklet”, da det ikke er snakk om å forenkle selve prøven i fagene innenfor 

helsefagarbeiderfaget, men at visse deler av fagprøven, som for eksempel trygderett, er 

utelatt fagprøven.  

 

Gruppene som omfattes av krav til fagprøve utgjør nærmere 95 % av alle utdannet utenfor 

EØS som årlig får autorisasjon i Norge. Fagforbundet forstår at det er ressurskrevende å 

gjennomføre fagprøver, men stiller likevel spørsmål ved at krav til fagprøve ikke omfatter 

flere helsepersonellgrupper, for eksempel fysioterapeuter og kiropraktorer utdannet utenfor 

EØS.  

 

Det er viktig at fagprøvene blir utformet og gjennomført slik at den måler det som er 

hensiktsmessig ut fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Det er uheldig både hvis 



  

det viser seg at fagprøven er for lett, og om det viser seg at den er for komplisert sett i 

forhold til målene i tilsvarende norsk utdanning.  

 

Prøve i nasjonale fag og i legemiddellære 

Fagforbundet støtter forslaget om at alle helsepersonellgrupper som omfattes av 

autorisasjonsordningen, skal gjennomføre og bestå prøve i nasjonale fag, for å ha rett til 

autorisasjon. I tillegg foreslås det at leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter må 

gjennomføre og bestå prøve i legemiddelhåndtering. Fagforbundet vil bemerke at svært 

mange helsefagarbeidere/hjelpepleiere deltar i norsk helsevesen deltar i 

legemiddelhåndtering, selv om det ikke inngår i deres grunnutdanning. Fagforbundet 

mener legemiddellære bør være en del av den norske helsefagarbeiderutdanningen, slik 

tilfellet var tidligere. Hvis det blir gjort endringer i utdanningen for helsefagarbeidere på 

dette området, bør dette gjenspeiles i de kravene som stilles søkerne fra land utenfor EØS 

ved neste revisjon av forskriftene.  

 

Kostnader 

Det er lagt opp til at kostnadene skal være kjent for søker i forkant og at de må regne med å 

dekke det meste selv. For en sykepleier kan det komme opp mot 30 000 kr. og, for en 

helsefagarbeider 24 000 kr. totalt. Fagforbundet mener dette er en kostnad som 

arbeidsgiver, evt. med statlig refusjonsordning, bør dekke.  Norge og arbeidsgiverne får inn 

personell med etterspurt helsefaglig utdanning, og bør kunne dekke denne utgiften. Den 

enkelte må jobbe ganske lenge for å opparbeide et slikt beløp.  Fagforbundet frykter at 

store, personlige kostnader i en søkerprosess kan åpne opp for uønskede låneordninger 

m.v. for den enkelte søker med utdanning utenfor EØS. 

     ----- 

Avslutningsvis vil Fagforbundet understreke at også personell med utdanning utenfor EØS, 

som ikke oppnår autorisasjon innen sitt helsefag, kan utgjøre en stor ressurs i det norske 

helsevesenet. Arbeidsgiver bør satse sterkt på opplæring og kompetanseutvikling av 

personell uten formell helsefaglig kompetanse som jobber i helse- og omsorgstjenestene, 

slik at de kan bidra best mulig i en sektor som kommer til å mangle stadig flere i årene 

framover. 

Fagforbundet stiller spørsmål ved dagens praksis, der en del av søkerne med 

sykepleierutdanning som får avslag på søknad om autorisasjon, i stedet oppnår autorisasjon 

som helsefagarbeider. Det bør i stedet utvikles utdanningsløp også for disse søkerne, som 

gjør det mulig for dem å oppnå autorisasjon som sykepleier uten å måtte ta hele 

sykepleierutdanningen på nytt i Norge. 

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 

Raymond Turøy 

Seksjonsleder, Seksjon helse og sosial 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


