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HØRINGSNOTAT OM NY AUTORISASJONSORDNING FOR
HE LSEPE RSONE LL UTDANNET UTE NFOR EØS

Høringsnotatet inneholder forslagtil lovendringerog forslagtil ny forskrift om tilleggskravfor
autorisasjonav helsepersonellmed yrkeskvalifikasjonerfra land utenfor EØS.

Departementet foreslår at kravet om at søkersutdanning må værejevngod med tilsvarendenorsk
utdanning videreføres.Det samme gjelderkravenefor egnethet og alder.I tilleggforeslås
følgendekrav for å oppnå norsk autorisasjon:

-Bestått språkprøve og kurs i nasjonalefag
-Bestått fagprøve
-Krav om bestått prøve i legemiddelhåndtering

Kommentar generelt til njg krav:
Forslagetstøttes. Erfaring med legerutdannet utenfor Norge, og spesieltutenfor EØS, er at
faglignivåer sværtvarierende.Enkelte har et utdanningsløprett til spesialisering,og kan mangle
myebasalmedisinskkunnskap og erfaring.Selvgodkjentespesialisterfra andre EØS-land, med
norske autorisasjons-og spesialitetspapirer,har vist seg å ikkeha et tilfredsstillendefaglignivå til
å kunne fungere i kliniskarbeid i norske sykehus.I tilleggkommer språkligeog kulturelle
utfordringer.

Høyere krav til at utdanningsløpeneblir sammenlignetmed våre, med evt. påfølgendekrav om
arbeidserfaring,og krav om fagprøveog prøve i legemiddelhåndtering,vil væreen
kvalitetssikring.

Kommentar til pkt.2.2.Vilkårfor autorisasjon:
Det er foreslått å heve aldersgrensenfor autorisasjonfra 75 til80år. Dette vil medføre at leger
som ønsker å jobbe utover 75 år ikkelengermå søke om å få beholde lisensen,det blir opp til
hver enkelt arbeidsgiverå vurdere om vedkommendefortsatt er skikkettil å jobbe, elleropp til
legenselvom han/ hun jobber i selvstendigpraksis.
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Det finnesnoenlegersombådeønskerog er godtskikkettilå arbeidetildefyller80år,og de
bidrar sværtpositivt i miljøet.Enkelte kan imidlertidfå problemer med å følgemed faglig,og få
dårligeredømmekraft.Med en automatiskordning med autorisasjontil fylte80år vil det
sannsynligvisoppstå fleretilfellerda arbeidsgiveremå gripe inn og avsluttelegersvirksomhet.I
rnangetilfellervil dette gjeldeen høyt respektertkollega,som man allerhelstvilleønsket at
avsluttet sitt arbeidsforholdmed verdighet.Det vurderes derfor som mer fleksibeltmed en
søknadsbasertordning etter fylte75 år.
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