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Ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS- høring

Vi viser til I-Ielse-og ornsorgsdepartementetsbrev rn/ vedlagtnotat av november 2014
vedrørende ovennevnte.

Departementet ber om høringsinstansenessyn på forslagtil endringer i lov om helsepersonell
m.v. og ny forskrift om tilleggskravfor autorisasjonav helsepersonellmed yrkeskvalifikasjoner
fra land utenfor EØS og Sveits.Frist: 2.febn1ar2015.

Departementet foreslår at den nye autorisasjonsordningenfor helsepersonellmed utdanning fra
de nevnte land skalorganiseresi to trinn; først en og deretter et
kvalifiseringsløpfor oppfyllelseav tillegs/emu

Tilleggskraveneinnebærerkrav om bestått fagprøve for sentralegrupper (leger,tannleger,
sykepleiere,helsefagarbeidere),språkprøve for allegrupper, nasjonalefag for allegrupper og
tilleggsprøvei legerniddelhåndteringfor sentralegrupper (leger,tannleger,sykepleiereog
farrnasøyter).

Tilleggskravenernågjennomføresinnen 3 år fra foretatt jevngodhetsvurdering.Søkerefår rett til
3 forsøki alleprøver unntatt språkprøven.For språkprøven foreslåsingenbegrensning i antall
forsøk For øvrig presiseresbl.a. at kravenetil egnethet og alder gjelderallesøkere.

Helse Sør-Øst RHF støtter de fremlagteforslagtil endringer-både når det gjelderdet
prosessuellegrepet; etableringav en totrinnsprosess, og når det de spesifikkekrav til prøver.

Den todelte prosessen vil etter vårt skjønn bidra både til bedre kvalitetssikringav resultatet (riktig
kompetanse)ogøke forutsigbarhetenrnh.t. alqueltutfall (godkjenning/avslag).Det sisteer
spesieltviktigfor søkeren, men vil også væretil fordel for den arbeidsgiversom rekrutterer.

Helse Sør~Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for speslallsthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest~Agder. Virksomheten er organ/sert l ett morselskap,

Helse Sør-Øst RHF. og 11 datterselskap. l tillegg leveres sykehustjenester l regionen av private/de sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF



Vi er også enig med departementet i at man må avveiemarginalefordeler ved å gjøre alle
tilleggskravgjeldendelikt for allegrupper- uavhengigav oppgaver og grad av pasientkontakt-mot
betydeligeulemper i form av ekstra tids- og ressursbruk.Det kan ikkeværeformålstjenligå legge
samme rnal over prosessen for 29 grupper.

Språkkravog vissekrav til nasjonalefag bør være felles.Samtidigmå det være riktigå unnta
søkere med svenskog dansk språkbakgnrnnfra kravet til språkprøve.De skandinaviskeland har
langetradisjonerog gode forutsetninger for å forstå hverandres språk I tilleggkommer en
kapasitetsbetralfitning.Formelle språkkravfor søkere fra de nevnte land er ikke lett å forene med
å opprettholde tilstrekkeligflyt av vikarerover landegrensene.

For øvrig må det være aksept for å prioritere hvilkegrupper som skalvære gjenstandfor særskilt
fagligetterprøving i forhold til samfunnsmessignytteverdi,herunder effekter knyttet til bedre
pasientbehandlingog økt pasientsikkerhet.Det samme gjelderspørsmåletom evt. praksiskrav.Vi
synesdepartementet har lagt seg på et riktignivå for kvalitetssikringog prioritert de riktige
gruppene.

Med vennlighilsen
Helse Sør-Øst RHF

Anne Biering Dag Vatn
HR-direktør spesialrådgiver
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