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Klinisk utdanningsavdeling i Fag- og forskningssenteret mener at den nye autorisasjonsordningen 
som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår vil være mer forutsigbar enn dagens 
ordning, både for helsepersonell som søker autorisasjon i Norge og for spesialisthelsetjenesten. 

Kommentarer til vurderingen om utdanning og eksamen er jevngod med norsk utdanning og 
eksamen
Vi stiller oss bak kravet om at søkerens utdanning og eksamen må være jevngod med norsk 
utdanning og eksamen, og er positive til at tilleggsutdanning og yrkeserfaring kan kompensere 
for enkelte mangler i utdanningen. 

Dagens praksis med å telle antall timer i teori og praksis i søkerens utdanning, og sammenlikne 
med antall timer og praksis i norsk utdanning, tar etter vår vurdering ikke høyde for ulike 
undervisningsmodeller i de ulike landene utenfor EØS. Siden det er søkerens kompetanse som 
skal vurderes, mener vi at jevngodhetsvurderingen heller bør legge til grunn antall studiepoeng, 
og sammenlikne med tilsvarende vekting av søkerens utdanning fra utlandet. 

Kommentarer til tilleggskravene etter ny forskrift, se §§ 3-6
Vi stiller oss bak forslaget om at det bør være en språkprøve for alle helsepersonellgruppene, slik 
det er skissert i forskriften § 3. Vi stiller oss også bak kravet i §§ 4-6 om tilleggskurs, herunder 
fagspesifikke fagprøver, nasjonale fag og legemiddelhåndtering.

Fagprøver vil være en effektiv måte å kontrollere søkerens fagkompetanse, samt avdekke 
kunnskapshull og eventuelle forfalskede dokumenter. Når det gjelder kravet til bestått kurs i 
legemiddelhåndtering mener vi at kravet også bør omfatte jordmødre som søker autorisasjon i 
Norge. Selv om jordmødre utgjør en liten gruppe av dagens søkermasse, er det vår vurdering at 
dette ikke er grunn til å frita dem for kravet om bestått kurs i legemiddelhåndtering. Jordmødre 
har, i likhet med sykepleiere, fått delegert ansvar for å håndtere legemidler ovenfor sine 
pasienter. Vi ser derfor ingen grunn til å stille ulike krav til jordmødre og sykepleiere i denne 
sammenheng. 

Vi mener det er bra at språkprøvene arrangeres minimum to ganger i året i hvert fylke. Etter vår 
vurdering bør også fagprøver, kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering arrangeres to ganger 
årlig i hvert fylke. Dette for å sikre at søkere får like muligheter til å oppfylle tilleggskravene, 
uavhengig av bosted. 
Vi stiller oss bak forslaget i forskriftens § 9 om tre års frist for å oppfylle tilleggskravene i §§ 3-6. 
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Tre forsøk på å bestå de obligatoriske tilleggskursene er etter vår vurdering for strengt. Vi mener 
at det bør gis adgang til å ta tilleggskursene flere enn tre ganger, men da bør søkeren selv dekke 
kostnadene.

Øvrige kommentarer
Vi er positive til at det i den nye ordningen ikke stilles krav om obligatorisk praksis for å 
kvalifisere til autorisasjon i Norge. Det krever mye ressurser, i en allerede presset 
ressurssituasjon, å gi veiledning av god kvalitet.

HOD foreslår at søknader fra personer hvis utdanning ikke vurderes som jevngod med norsk 
utdanning, avslås med begrunnelse av hvilke vilkår i helsepersonelloven søkeren ikke oppfyller. 
Vi mener derfor det er positivt at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er i ferd 
med å utrede behov for kompletterende utdanning for personer som søker om autorisasjon i 
Norge. Dersom krav om praksis vil gjelde for denne gruppen vil klarere retningslinjer for 
innholdet i utdanningskomplementerende løp bidra til mer forutsigbarhet, både for søkeren og 
for spesialisthelsetjenesten. 

Vennlig hilsen 
Klinisk utdanningsavdeling


