
                                            

Postadresse: 

Postboks 8053 Dep,  

0031 OSLO  

 

Gateadresse:  

Calmeyers gate 1, 

0183  OSLO 

Telefon:   21 52 97 00 

Telefaks:  21 52 97 03 

E-post : post@sak.no 

Web: www.sak.no 

Organisasjonsnummer: 

982 745 500 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kunnskapsdepartementet 
v/Anne Grøholdt 
 

Vår dato 
10.11.2015 

Vår referanse 
Saksnr.:15/18833(2)mlr 
Arkivnr.:008 

 Deres dato 
 

Deres referanse 
 

 
   

  

 
 
 
 

Høringssvar - forslag til endringer i fagskoleloven og 
studiekvalitetsforskriften 

 
Per i dag er det ingen av utdanningene som inngår i autorisasjonsordningen i henhold til 
helsepersonelloven (hpl) § 48 som gjennomføres ved fagskoleutdanning. 
Tidligere har enkelte utdanninger som inngår i hpl § 48 vært omfattet av fagskoleloven, men er nå endret 
til høyere utdanning og er derfor omfattet av universitets- og høyskoleloven. 
 
Dersom det i fremtiden skulle gjøres endringer slik at helseutdanninger som inngår blant de autoriserte 
yrker gjennomføres som fagskoleutdanninger, vil Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) 
bemerke at forslaget om innføring av skikkethetsvurdering i fagskoleutdanning støttes. 

 
I henhold til hpl § 53 kan SAK nekte søker autorisasjon dersom det foreligger omstendigheter som nevnt 
i hpl § 57 første ledd: 
 

§ 57.Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning 

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom 
innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk 
eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende 
virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov 
eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med 
yrkesutøvelsen.» 

Skikkethetsvurdering kan ha stor betydning for det endelige resultatet, autorisasjon, for å få rett til å 
utøve yrket man er utdannet i. 

 
SAK mottar som hovedregel kun vitnemål fra læresteder og er i all hovedsak avhengig av opplysninger 
fra lærestedet for å kunne ta stilling til egnethet hos den enkelte søker. 
Når søker fremviser vitnemål for fullført utdanning, er dette uttrykk for at lærestedet vurderer at 
kandidaten er skikket for yrket. SAK vil derfor legge dette til grunn ved vurdering av autorisasjon, med 
mindre vi mottar holdepunkter for mulig uegnethet. 
Det er derfor etter vår oppfatning svært uheldig dersom det ikke eksisterer regelverk som regulerer 
retten til vitnemål for studenter som utdannes til helsepersonell, dersom disse ikke ville vurderes som 
skikket ut fra skikkethetsforkriften som gjelder for høyere utdanning. 
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