
 

 

 

 

 
Høringssvar om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS  
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å komme med 

våre innspill.  

Pasientsikkerheten må alltid være førsteprioritet når det gjelder autorisasjon av 

helsepersonell. Farmaceutene mener det er essensielt at alt helsepersonell kan 

kommunisere med pasienter på norsk. Vi mener også at myndighetene har et særskilt ansvar 

for å sikre at helsepersonell med utenlandsk utdanning er kvalifisert til å utføre sitt yrke like 

godt som helsepersonell med norsk utdanning. Det bør også påhvile myndighetene et ekstra 

ansvar å sikre at alt helsepersonell utdannet utenfor Norge får kunnskap om nasjonale 

forhold som er av vesentlig betydning for utøvelsen av yrket. 

Farmaceutene slutter seg derfor til videreføring av kravet om at søkers utdanning må være 

jevngod med tilsvarende norsk utdanning Vi er også enige i følgende krav for å oppnå norsk 

autorisasjon: 

 Videreføring av kravene til egnethet og alder 

 Språkprøve og kurs i nasjonale fag må være bestått for alle de 29 autoriserte 

helsepersonellgruppene 

 Videreføring av kravet til bestått prøve i legemiddelhåndtering for leger, tannleger, 

sykepleiere og farmasøyter 

Når det gjelder forslag om bestått fagprøve, mener vi at dette er et krav som også må gjelde 

for farmasøyter. Farmasøyter har en lovfestet rettighet til å ekspedere resepter og 

rekvisisjoner ifølge apoteklovens § 4-4. Norske farmasistudenter med lisens må ha bestått 

eksamen i ekspedisjonsarbeid før de får denne rettigheten. Farmaceutene vil foreslå at alle 

farmasøyter med utenlandsk utdanning som søker om autorisasjon i Norge også må bestå 

eksamen i ekspedisjonsarbeid ved universitet eller høyskole.  

En fagprøve i form av en omtalt eksamen i ekspedisjonsarbeid vil kartlegge om søker har 

tilstrekkelig kunnskaper til å ivareta pasientsikkerheten. Evnen til å kommunisere forståelig 
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Side 2 

på norsk med pasienter om bruken av legemidler, videreformidling av kunnskaper om f.eks 

legemiddelinteraksjoner, nasjonale faglige retningslinjer, lovverk og refusjonsregler er noen 

av de emnene som testet i ekspedisjonsarbeidseksamen. 

Departementet kan i forskrift fastsette tilleggskrav for autorisasjon for den enkelte 

helsepersonellgruppe og bestemmelser om gjennomføringen av slike tilleggskrav. Selv om 

det påhviler både arbeidsgiver og helsepersonellet selv et ansvar for å påse at den enkelte 

har nødvendige ferdigheter i norsk og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet mener vi at også 

departementet/SAK som utsteder av autorisasjonen må være sitt ansvar bevisst og via 

lovverk og forskrift stille samme krav til alle utenlandske søker for å ivareta hensynet til 

pasientsikkerheten.    

Farmaceutene mener også at kursene som tilbys i nasjonale fag igjen må bli 

profesjonsspesifikke. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer som har tatt kurs i nasjonale fag 

i 2014 er at de blir altfor generelle og lite relevante for farmasøyters arbeidsoppgaver i 

apotek eller i helsetjenesten for øvrig.  

Farmaceutene mener det må stilles samme krav til alle farmasøyter utdannet utenfor Norge 

uavhengig av om de er utdannet i EU/EØS eller fra tredjeland. 

Farmaceutene stiller gjerne på møter med Helsedirektoratet i forbindelse med at 

kravspesifikasjoner til fagprøver, kurs i nasjonale fag og/eller legemiddelhåndtering skal 

utarbeides. 
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NORGES FARMACEUTISKE FORENING 
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Leder       Fag- og kommunikasjonsrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur 

 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider 

for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 3300 medlemmer. Farmasøyter 

er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige 

kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler 


