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HØRING OM NY AUTORISASJONSORDNING FOR HELSEPERSONELL 

UTDANNET UTENFOR EØS.  

 

Vi viser til departementet høringsbrev av 03.11.2014, med forslag om endringer i 

autorisasjonsordningen for helsepersonell som er utdannet utenfor EØS, og avgir med dette 

administrativ høringsuttalelse i saken.  

 

Sykehjemsetaten (SYE), Oslos nest største etat, med ansvar for ca. 4700 heldøgns 

sykehjemsplasser og ca. 600 dagplasser i 48 kommunale/private/ideelle sykehjem, har 

betydelig erfaring med helsepersonell utdannet utenfor EØS, så språkproblemer og språkkrav er 

ikke nye problemstillinger for Oslo kommune.  Både SYE og Helseetaten har gitt innspill til 

Oslo kommunes høringssvar, og begge etater stiller seg positive til forslaget om en ny 

autorisasjonsordning for helsepersonell med utdanning utenfor EØS.   

Oslo kommune slutter seg til at det legges opp til et kvalifikasjonsløp i to trinn, først en 

jevngodhetsvurdering av søkers utdanning, og deretter må søker oppfylle en rekke tilleggskrav, 

fastsatt i ny forskrift. Oslo kommune slutter seg også til forslaget om at det stilles nasjonale 

krav til helsepersonells språkkunnskaper for å få autorisasjon i Norge. Vi er også enig med 

departementet i at det er arbeidsgivers ansvar å påse at helsepersonell har den nødvendige 

kompetanse også når det gjelder språk, og at nasjonale krav ikke endrer dette ansvaret.  

I Oslo kommune er det et krav at helsefagarbeidere med utdanning fra andre land, bortsett fra 

Norden, må ha kurs og bestått eksamen i nasjonale fag før de kan få ansettelse i kommunen. 

Kravet fremkommer i verbalvedtak H9/2011 og har vært gjentatt i senere budsjetter. 

Helseetaten arrangerer kurset for ansatte i Oslo kommune hver vår og høst. Det er totalt 5 

undervisningsdager á 6 timer. I tillegg kommer en dag til skriftlig eksamen. Det må beregnes 

tid til selvstudier og oppgaver mellom hver undervisningsdag. Søkere må ha autorisasjon fra 

Statens autorisasjonskontor og kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende Norskprøve 3 

nivå.  
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Kursinnhold: 

 oppbygging og organisering av helsetjenesten 

 helse- og sosialrett 

 kulturforståelse 

 nasjonale satsningsområder 

 

Språkkrav: 

Oslo kommune foreslår at det stilles differensierte krav til helsepersonell når det gjelder språk. 

For gruppen helsepersonell med utdanning på høgskole/universitetsnivå bør det stilles krav om 

norskkunnskaper på nivå C1. For øvrig er det vår vurdering at arbeidsgivers ansvar når det 

gjelder kompetanse og språk gjelder uavhengig av hvilke nasjonale krav som er knyttet til 

autorisasjonsordningen.  

Når det gjelder gruppen helsefagarbeidere, så kan Oslo kommune støtte departementets forslag 

om at krav om nivå B2 er riktig for gruppen helsepersonell.  

Det er Oslo kommunes vurdering at det er en fordel at det umiddelbart i forløpet for å få 

autorisasjon kan startes med språkprøver, da språkforståelse er grunnleggende for å kunne ha 

nytte av de andre kursene som skal gjennomføres som tilleggskrav. Videre er det etter 

kommunens vurdering positivt at det er angitt tidsfrist for når språkkravet må være innfridd 

etter at det er søkt om autorisasjon. Men det er ikke angitt hvor lenge en språktest kan være 

«gyldig». Det er vår vurdering at departementet må sikre at forskriften faktisk åpner for å stille 

krav om at språktester må være av nyere dato. 

 

Kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering: 

Oslo kommune slutter seg til forslaget, men vil påpeke spørsmål som er reist om legene kan ha 

behov som andre grupper helsepersonell ikke har. Det er særlig spørsmål om trygdemedisin 

som leger har behov for, som andre yrkesgrupper ikke har.  Med tanke på svært ulik 

kompetanse, er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er mulig med felles kurs for alle 

som ivaretar alle gruppers behov. 

Oslo kommune støtter også forslaget om at sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter må 

gjennomføre kurs i legemiddelhåndtering. SYE har spilt inn i høringen at dette kravet også bør 

stilles til andre yrkesgrupper. Bl.a. vernepleiere som jobber i sykehjem, har tilnærmet likt 

ansvarsområde som sykepleiere. Det er Oslo kommunes vurdering at det er nødvendig at alle 

grupper helsepersonell som vanligvis håndterer legemidler bør omfattes av krav om kurs. Det 

er grunn til å anta at også andre grupper helsepersonell kan ha behov for dette kurset. Det 

gjelder bl.a. helsesøster, jordmor og ambulansearbeider. Dette er helsepersonell som ofte 

håndterer legemidler. Det er Oslo kommunes vurdering at departementet bør ha en ny 

vurdering av hvilke yrkesgrupper som skal måtte gjennomføre kurs i legemiddelhåndtering. 

 

Krav om praksis: 

Det er Oslo kommunes vurdering at det å stille krav om en generell praksisperiode, uavhengig 

av kompetanse og erfaring, ikke er en tjenlig måte å benytte ressursene på. Vi legger også til 

grunn her at departementet har uttalt at det vil være anledning til å stille krav om praksis 

overfor enkeltsøkere på særlige områder, i forbindelse med en jevngodvurdering. Forskriften 

må da ikke være til hinder for det.  
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Med hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

Kommunaldirektør 

Åse Snåre  

helsesjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

 

 


