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Høring om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor
EØS

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsforslag til ny autorisasjonsordning for

helsepersonell med utdanning uten for EØS land og Sveits. Departementets forslag gåri
hovedsak ut på å innføre tilleggskrav for helsepersonellgrupper som søker autorisasjon.

Rollag kommune oppfatter det slik at Departementet i det vesentlige ønsker å innføre et
kvalifiseringsløp gjennom et trinnvis opplegg med prøver (språkprøve, prøve i nasjonale fag,

fagprøve og prøve i legemiddelhåndtering). Departementet ønsker disse endringer som ledd
i arbeidet med å bedre kvalitetssikringen av søkernes kvalifikasjoner.

Spørsmål vi reiser i Rollag kommune er om dette forslag kan bidra med å styrke kvaliteten

og trygge tjenestene i kommunen forstått slik at det kan imøtekomme kommunens behov for
å rekruttere kompetent arbeidskraft i fremtiden? Er innføring av et kvalifiseringsløp svar på
våre utfordringer?

Slik vi ser det er begrunnelsen for endringen i all hovedsak at dagens ordning er for
besværlig å praktisere og for omfattende å håndtere for saksbehandlere i Statens
autorisasjonskontor (SAK). Dels fordi sammenlikningsgrunnlaget mellom norske og

utenlandske utdanninger ofte er komplekst og dels fordi utenlandske utdanninger endrer seg
over tid. I tillegg bruker SAK forholdsmessig mye ressurser på å avsløre forfalskede

vitnemål.

I Rollag kommune er vi opptatt av den kvalitetssikring som i dag utføres med sikte på

søkernes kvalifikasjoner. Den er viktig i vårt arbeid med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
Vi har samtidig problemer med å se at hvordan innføring av prøver for søkere som allerede

har vært gjenstand for et omfattende testapparat kan være beste kvalitetssikring. Spesielt

dersom hensikten primært er å forenkle og redusere saksbehandlingen i SAK.

l Rollag kommune skulle vi gjerne sett et forslag med større fokus på søkernes ferdigheter
og evner. En kunne for eksempel sett mer til den danske modell som er omtalt i utsendte
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forslag med <<evalueringsansettelse» av Ieger der en tester kandidatenes kliniske ferdigheter,

språk- og kommunikasjonsevne.
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Med vennlig hilsen
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Lars Petersen
Personalkonsulent
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