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Høring forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS 

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, er Norges største organisasjon for ingeniører og 
teknologer med omlag 77 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/ 
universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. 
 
Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) er en selvstendig faglig enhet i NITO. Instituttet ivaretar bioingeniørenes 
fag- og profesjonsinteresser og har over 5500 yrkesaktive medlemmer. Helsepolitikk og 
utdanningspolitikk er sentrale arbeidsområder i BFIs virksomhet. 
 
Generelt 
NITO mener at den foreslåtte autorisasjonsordning er bedre enn en den gjeldende. Forslaget gir god 
rettledning i hvordan autorisasjonsordningen skal forstås og gjennomføres. Imidlertid mener vi at det 
fortsatt er mangler som bør rettes opp. Departementet må dessuten sikre at det blir avsatt nødvendige 
midler til gjennomføring og drift av den nye ordningen. 
 
Forslag til ny forskrift § 3 Jevngodhetsvurdering og språkkrav 
Første trinn i det nye forslaget er en jevngodhetsvurdering og dernest et løp hvor søker må oppfylle 
tilleggskrav som omfatter språkkrav, kurs i nasjonale fag og fagprøve for noen yrkesgrupper. Hvis 
jevngodhetsvurderingen konkluderer med at «søkers utdanning har mindre mangler, kan denne 
repareres ved praksis og eventuelt tilleggsutdanning» (4.2.2).  
 
NITO mener at det må presiseres at dersom denne «reparasjonen» skal skje i Norge, bør søker ha 
tilstrekkelige språkkunnskaper til å gjennomføre «reparasjonen» på en god måte. Både for 
utdanningsinstitusjoner som skal gi tilleggsutdanning og for praksissteder vil det være av vesentlig 
betydning at kandidaten behersker norsk.  
 
NITO mener det bør presiseres at språktesten må tas før jevngodhetsvurderingen. 
 
I språktesten stilles det forholdsvis høye krav: CFR B2. Imidlertid kan det se ut som om departementet 
i høringsnotatet stiller seg tvilende til påliteligheten av språktestene som anvendes, i det arbeidsgiver 
«bør legge til grunn det opplevde språket i en ansettelsesprosess» (4.3.3). Av dette følger at 
departementet også bør se til at det gjøres en god evaluering av de testene som brukes. 
 
NITO mener at departementet bør foreta en evaluering av språktestene som brukes i dag og eventuelt 
initiere omarbeidelse av disse for å sikre en god vurdering av søkernes språkkunnskaper. 
 
Forslag til ny forskrift § 4 Fagprøve  
Når det gjelder forslag til fagprøve, argumenterer departementet at dette kan være særlig nyttig for å 
avdekke de tilfellene hvor søkere har forfalsket dokumenter fra utdanningsinstitusjoner. Imidlertid 
konkluderes det med at det er for ressurskrevende å gjennomføre slike prøver for alle. Dette blir derfor 
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reservert for lege, tannlege, sykepleier og helsefagarbeider. NITO ser at slike prøver kan koste mye å 
gjennomføre for alle, men vi mener at dette er en pris vi må se oss råd til å betale, sett opp mot den 
betydelige risikoen for pasientenes sikkerhet det vil være å få ukvalifiserte helsearbeidere inn i 
helsevesenet.  
 
NITO mener at risikoen for forfalskninger av dokumenter som skal gi grunnlag for autorisasjon er 
antakelig like stor for alle helsefaggrupper, og følgelig må det også være krav om fagprøve for alle 
utenfor EØS og Sveits som søker autorisasjon. 
 
Forslag til ny forskrift § 5 Kurs i nasjonale fag  
Det er foreslått at kurs i nasjonale fag gjøres obligatorisk for alle helsepersonellgrupper. Dette støtter 
NITO. Det er svært positivt at det gis opplæring i kunnskap om norsk helsevesen for å kunne ivareta 
pasientens sikkerhet, sikre kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsevesenet.  
 
NITO BFI gjør departementet oppmerksom på at det i rammeplanene for noen av 
helsefagutdanningene, blant annet bioingeniørutdanning, ikke stilles særlig store krav til «Stats- og 
kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk». Det er bare de utdanningene som har 30 studiepoeng 
innen den felles innholdsdelen som har disse emnene godt dekket.  
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