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Høringssvar – ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS 
 
I hovedsak støtter vi opp om høringens intensjoner. Det er viktig at en autorisasjonsordning er med å 
sikre pasientsikkerhet, tillit til helse- og omsorgstjenesten og det enkelte helsepersonellet. 
 
Grunnprinsippet om at søkers utdanning må være jevngod med tilsvarende norsk utdanning samt ha 
bestått språkprøve og kurs i nasjonale fag er godt beskrevet og virker fornuftig. Det er positivt at ny 
ordning skal bidra til mer forutsigbarhet for søkeren. Forutsigbarhet er viktig for alle som søker om 
autorisasjon. 
 
Vi tror, som høringen viser til, at det i fremtiden vil være en større andel helsepersonell enn i dag 
som ønsker å flytte på tvers av landegrenser. Slik sett er det viktig å ha gode og klare kriterier på 
plass for å vurdere om disse skal få autorisasjon i Norge eller ikke. 
 
Det legges opp til fagprøver innen noen store helsepersonellgrupper (leger, tannleger, sykepleiere og 
helsefagarbeidere). Når en har erfaring med en slik ordning, kan det være at en ser at andre 
yrkesgrupper også bør innlemmes i ordning. Det er flere yrkesgrupper innen helsefag som ikke er 
velharmonisert på utdanningssiden. 
 
God kunnskap innen norsk språk er spesielt viktig ovenfor pasient, men også i forhold til journal, 
kommunikasjon med kollegaer i samhandling og annen sammenheng. Vi støtter derfor kravet til 
språktest CEFR nivå B2 (Bergenstest). Høringens tydelighet når det gjelder språk er positivt da den 
setter klare normer for hva som forventes også for søkere innen EØS-området hvor språkkrav i dag er 
et rent arbeidsgiveransvar. 
 
Norges Optikerforbund har vurdert HODs spesifikke ønske om en tilbakemelding på differensierte 
språkkrav (side 23 i høringen). Det er et godt grunnleggende prinsipp at alle helsegrupper vurderes 
likt. God og sikker kommunikasjon er en viktig nøkkel i fremtidens helsevesen og vi støtter 
departementets forslag om å stille samme språkkrav til alle helsepersonellgruppene. 
 
Innspillet om at det ikke skal gå for lang til fra jevngodhetsvurderingen er gjennomført til 
autorisasjon gis, er fornuftig. I høringen begrunnes dette blant annet med endringer i norsk 
utdanning over tid. Et argument som ikke er nevnt i denne forbindelse er at en tidsbegrensning på 
tre år er med å styrke prinsippet om forutsigbarhet. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
 
Hans Torvald Haugo 
Generalsekretær 
Norges Optikerforbund 

mailto:postmottak@hod.dep.no

