
 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Program for bioingeniørfag (Bioingeniørutdanningen) & 

Program for radiografi (Radiografutdanningen)   

Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny 

autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS og Sveits. 

Departementets forslag til ny autorisasjonsprosess er ment å sikre at helsepersonell har den 

nødvendige kvalifikasjon og kompetanse for å utøve yrket i Norge.  

Endringene omfatter hovedsakelig Helsepersonell lovens § 48, § 53 og § 54, samt lovens forskrift § 3. 

Presiseringer i helsepersonell lovens § 48 skal gjøre det enklere å se hvilke vilkår som stilles for 

autorisasjon. § 53 omhandler klage, hvor Statens helsepersonellnemnd er klageorgan for den som 

har fått avslag på søknad om autorisasjon. 

Kommentarer til høringen: 

Angående § 48 

Bioingeniørutdanningen & Radiografutdanningen ved HiST støtter departementets (tilleggskrav 

/merknader er satt i fet skrift): 

 syn om at en vurdering av «jevngodhet» av søkers utdanning og eksamen bør foreligge før 

søker går videre i kvalifiseringsløpet. 

 krav om bestått kurs i legemiddelhåndtering for leger, tannleger, farmasøyter og sykepleiere. 

Dette kravet bør vurderes gjelde for radiografer, som har dette kurset i utdanningen og får 

stadig flere ulike medikamenter og kontrastmidler å administrere.  

 krav om at fagprøve skal være bestått for å kunne innvilge autorisasjon til leger, tannleger, 

sykepleiere og helsearbeidere med utdanninger fra land utenfor EØS og Sveits.  

 syn om at der tilleggskrav og krav til praktisk tjeneste er satt, skal slike vilkår være oppfylt for 

å få rett til autorisasjon. 

 krav om at adgangen til å ta fagprøve, prøve i nasjonale fag og prøve i legemiddelhåndtering 

begrenses til tre ganger. Vi mener imidlertid at en tidsbegrensning på tre år er for knapp. 

 krav om at gode språkkunnskaper i norsk skriftlig og muntlig skal være et vilkår for å få 

autorisasjon for alle helsepersonellgrupper med utdanning fra land utenfor EØS og Sveits. 

Språkprøven må tas før fagprøve og eksamen i nasjonale fag.  

Vi ønsker å presisere vår oppfordring om følgende tilleggskrav  i høringen:   

§ 6 Kurs i legemiddelhåndtering, skal være et vilkår for å få autorisasjon som radiograf.  

Vi er i høringen bedt særlig om å kommentere på krav om dokumentasjon av språkkunnskaper. I 

Høringsnotatets kapittel 4.3.3 heter det at «Tilstrekkelige kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig er 

en viktig forutsetning for at helsepersonell skal kunne utøve yrket forsvarlig. Norskkunnskaper er 

blant annet nødvendige for å oppfylle helsepersonell lovens bestemmelser om journalføring og 



samarbeid med annet helsepersonell».  Dette gir vi vår fulle tilslutning. I tillegg har vi følgende 

spørsmål og kommentar: 

Bør det vurderes språkkrav for flere grupper enn søkere med utdanning utenfor EØS-området?  

Språkkrav er ikke nevnt i § 48a 

En Bioingeniør/radiografutdanning ved norske høgskoler og universitet gir en fagspesifikk opplæring 

for yrket. Dette inkluderer ikke språkopplæring. En slik utdannelse fra en norsk høgskole gir ingen 

garantier for kunnskaper om, eller evne til, å kommunisere godt på norsk. Det samme vil være 

tilfellet for en kandidat med utdannelse fra en nordisk høgskole. 

Angående § 53 

Det er Helsedirektoratet som avgjør om en søker oppfyller kravet til «jevngodhet» eller «nødvendig 

kyndighet» jf.§ 9. Helsedirektoratet har i dag delegert denne oppgaven til Statens 

Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).  

I den nye lovens § 53 skal Departementet ved forskrift kunne pålegge den enkelte 

utdanningsinstitusjon og andre med utdanningsansvar å gi autorisasjon for utdanninger der det ikke 

kreves praktisk tjeneste (turnustjeneste).   

Lovens §48 a. punkt c angir at «Nødvendig kyndighet» kan være et selvstendig grunnlag for 

autorisasjon. Høringsnotatets kapittel 2.4. sier at det er «liten veiledning i lov og forarbeider om hva 

som ligger i «nødvendig kyndighet» og at avgrensning og fortolkning av bestemmelsen er utviklet i 

forvaltningspraksis.  

Bioingeniør/radiograf-utdanningen ved HiST kan ikke se at man oppnår noen forbedringer med 

hensyn til å trygge likhet i behandling av autorisasjonssøknader om søknadene skal behandles av 

vilkårlige utdanninger eller andre med utdanningsansvar. Vi mener at autorisasjonsmyndigheten skal 

foreligge som ved dagens ordning, ved SAK, og at SAK kan rådføre seg med utdanningsinstitusjoner 

slik praksis er i dag. 

Angående § 54 

 Vi støtter departementets forslag om at aldersgrense for autorisasjon settes til 75 år for alle 

helsepersonellgrupper. 

Angående lovens forskrift § 3 

 Vi støtter departementets forslag om at kurs i nasjonale fag skal settes som vilkår for 

autorisasjon for alle helsepersonellgrupper utdannet utenfor EØS-området. 
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