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FSAN svar på høringssak - autorisasjon av helsepersonell utdannet utenfor EøS

1 Bakgrunn

Det vises til e-post fra FD V 2 datert 7. november vedrørende Helse- og omsorgsdepartementets (HOD)
høring knyttet til autorisasjon av helsepersonell utenfor EØS-området.

Saken er forelagt FSAN, og dette svaret bygger på FSANs vurderinger.

2 Drøfting

Det foreslås en ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Essensen i forslaget
er å videreføre krav om at utdanning må være jevngod med tilsvarende norsk utdanning.

Videre foreslås følgende krav:

Bestått språkprøve og kurs i nasjonale fag

Bestått fagprøve for leger, tannleger, sykepleiere og helsefagarbeidere

Bestått prøve i legemiddelhåndtering for leger tannleger, sykepleiere og farmasøyter.

Bakgrunnen for forslaget er at et økende antall helsepersonell i norsk helse- og omsorgstjeneste
kommer fra land utenfor EØS området.

I Forsvaret er det i kun helsepersonell som er sikkerhetsklarert som kan tjenestegjøre.

Totalforsvaret av Norge avhengig av en god helsetjeneste, både i primærhelsetjenesten og ikke minst
spesialisthelsetjenesten. Forsvarets sanitet er derfor positiv til tiltak som kan bidra til å sikre god
kvalitet på tjenestene.

Forsvarets sanitet er lite tilfreds med at Norge nylig, som en tilpasning til EU og EØS gikk bort fra
kravet om gjennomført turnustjeneste før autorisasjon som lege. I dag gjelder dette kravet, kun for
visse yrkesgrupper som fysioterapeut, ortopediingeniør og kiropraktor. Før oppstart gjennomføring
av førstegangstjeneste og annen tilsetting i Forsvaret, stiller Forsvaret krav om gjennomført
turnustjeneste.

I lys av de endringer og tilpasninger som er innført når det gjelder gjennomføring av turnustjeneste
før autorisasjon for leger, er Forsvaret fornøyd med at det stilles andre klare krav.
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Det sees som en stor fordel at det stilles forutsigbare nasjonale krav, og at kravene forvaltes av en

offentlig instans, og ikke overlates til arbeidsgiver.

Vi registrerer r at det ikke stilles krav til gjennomføring av turnustjeneste eller praksistjeneste på linje

med praksis i bl.a. Sverige og Finland. Forsvarets sanitet mener det vil være en fordel om kravene til

gjennomføring av turnus/praksis kunne gjelde for denne gruppen helsepersonell, også i Norge.

3 Konklusjon

FST stiller seg bak Forsvarets sanitets vurdering av videreføringen om kravet til utdanningen av

helsepersonell, samt forslagene om klare og konsise krav til kurs og beståtte prøver.
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