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HØRINGSUTTALELSE «NY AUTORIASJONSORDNING FPR HELSEPERSONELL 

UTDANNET UTENFOR EØS» FRA AVDELING FOR HELSEFAG, HØGSKOLEN I ÅLESUND 

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny autorisasjonsordning for 

helsepersonell utdannet utenfor EØS med høringsfrist 2. februar 2015. Vi stiller oss positive til at kravene 

til autorisasjon skjerpes inn, det vil ha betydning for generell tillit til helsepersonell som dette omfatter og 

ikke minst være av betydning for ivaretagelse av pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet. 

Språkkrav og kurs i nasjonale fag. 

Styrket krav til norsk språklige ferdigheter slik høringsutkastet foreslår er nødvendig og støttes. Vi stiller 

imidlertid spørsmål ved om den såkalte «Bergenstesten» gir tilstrekkelig norskkunnskap i forhold til det 

som forventes av arbeidsgivere. Kurs i nasjonale fag støttes og anses som nødvendig. 

Bestått fagprøve. 

Vi støtter departementets forslag om fagprøve i tillegg til jevngodhetsvurdering. Dette er viktig med tanke 

på eventuelle forfalskninger av vitnemål, men særlig i forhold til pasientsikkerhet. Det kan stilles spørsmål 

ved om det bør utvikles et nasjonalt felles innhold i en slik prøve for den enkelte yrkesgruppe.  

Bestått prøve i legemiddelhåndtering. 

Vi støtter forslag til krav om bestått prøve i legemiddelhåndtering. Dette bør omfatte både 

medikamentregning og legemiddelhåndtering og det foreslås at det utvikles et felles nasjonalt krav til hva 

disse kursene skal inneholde for den enkelte profesjon. Medikamentregning er et fag i sykepleierutdanning 

som har tilnærmet like krav ved alle landets utdanningssteder. Forslagene om at dette må gjennomføres 

med et gitt antall forsøk på gitt antall år støttes. 
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Med vennlig hilsen 

HØGSKOLEN I ÅLESUND 

Bente Schei Skagøy 

Fagseksjonsleder sykepleierutdanningen 

bsk@hials.no 
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