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HØRING - FORSLAG TIL NY AUTORISASJONSORDNING FOR 

HELSEPERSONELL UTDANNET UTENFØR EØS 

 

 

Det vises til brev med invitasjon til å inngi høringsuttalelse vedr. endringer i Lov om 

helsepersonell og forskrift om tilleggskrav for autorisasjon av helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Datert november 2014 med høringsfrist 

02.02.15 
 

 

 

Med dette oversendes høringsuttalelse på vegne av Norske Ortoptisters Forening. 

 

 

Norske ortoptisters forening har følgende kommentarer: 

 

Faglig kunnskap er en bærebjelke for at drive faglig forsvarlig. Foruten gode 

fagkvalifikasjoner er det avgjørende med gode språkkunnskaper for å kommunisere med 

pasienter, annet helsepersonell, dokumentere og lese journaler.  

Det er viktig for søkeren med forutsigbarhet i prosessen. 

 

 

Jevngodhetsvurdering 

 

Generelle betraktninger 

Ved yrker som det finnes utdanning for i Norge, er gjeldende regel å sammenligne med 

denne.  

For yrker hvor det ikke er utdanning i Norge jfr kiropraktor, perfusjonist og ortoptist ,  er det  

nødvendig at SAK innhenter faglig råd fra relevant miljøer; dvs samme yrkesgruppe som den 

forespørselen gjelder, faglig ekspertise virksom i Norge, nasjonale og internasjonale 

organisasjoner og institusjoner.  
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Spesielle betraktninger  

Ortoptist 

SAK må innhente råd og vurdering av utdanninger fra relevant fagmiljø.  

Ortoptister yrkesvirksomme i Norge er organisert i Norske ortoptister forening(NOF), ved å 

henvende seg til NOF vil man kunne innhente råd om hvorvidt en utdanning er i tråd med 

gjeldene krav for yrket. Av internasjonale organisasjoner som International orthoptic 

association (IOA)  eller The Orthoptistes de la Communauté Européenne (OCE) vil også i 

høyeste grad kunne bidra med relevante opplysninger. 

 

 

Språk 

 

Et ufravikelig krav for helsepersonell er tilstrekkelige språkkunnskaper. 

NOF ser at standardiserte språkkrav er nødvendig. 

 

 

Nasjonale fag 

 

Alle helsepersonellgrupper bør avlegge prøve i nasjonale fag. Dette vil sikre forståelse for 

hvordan det norske helsevesenet er oppbygd. 
 

 

Departementets forslag 
 

Norske ortoptisters forening er enig i departementets forslag til endring av 

autorisasjonsordning og ny forskrift om tilleggskrav for helsepersonell med utdanning fra land 

utenfor EØS og Sveits. En forutsetning for at helsepersonell fra utlandet skal kunne drive 

forsvarlig er gode språkkunnskaper. Forslaget vil sikre at helsepersonell oppfyller kvalitets-, 

forsvarlighets- og språkkrav.   
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karin W Tangen 

Leder NOF 
 


