
DEN NORSKE
LEGEFORENING

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8030 Dep.

0030 Oslo

Deres ref: 17/315976/364- Vår ret 17/4129 Dato: 28.09.17

Høring —forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner utenfor EØS og Sveits

Legeforeningen viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
av 19. juli d.å. vedrørende forslag til endring i forskrift om tifieggskrav for autorisasjon for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner utenfor EØS.

Legeforeningen har bedt høringsinstansene i Legeforeningens organisasjon om å komme med
innspill til høringen, og høringsinnspillene ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre den
18. september. Innspillene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Legeforeningens uttalelse.

Det fremgår av forskriften at helsepersonell utdannet utenfor EØS og Sveits må gjennomføre
enkelte tilleggskrav for å få autorisasjon, bl.a. stilles det krav om språkprøve og kurs i
nasjonale fag og kurs i legemiddelhåndtering for lege, tannlege, farmasøyt og sykepleier. I
tillegg stilles det krav om fagprøve for lege, tannlege, sykepleier og helsefagsarbeider.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i sitt høringsnotat forslag om at Helsedirektoratet
skal kunne gi unntak fra forskriftens § 7 om tilleggskrav for helsepersonell med
yrkeskvalifficasjonerfra land utenfor EØS og Sveits som søker om norsk autorisasjon.
Unntaket gjelder dersom søkerne har gjennomført en kompletterende utdanning der
tilleggskravene, som fremgår av § 7, er dekket i den kompletterende utdanningen.
Kompletterende utdanning tilbys som et første steg i autorisasjonsprosessen, som består av to
trinn. Første del er en vurdering av jevngodhet og det er der den komplemetterende utdanning
kommer inn

Legeforeningen støtter forslaget om endringer i forskriften. Forslaget vil kunne bidra til at
søkerne får redusert ventetiden frem til autorisasjon og de vil kunne komme
raskere i arbeid. Forslaget vil også kunne være økonomisk besparende for den enkelte søker.

Det må imidlertid settes av tilstrekkelig med ressurser til Helsedirektoratet/personell som skal
utføre arbeidet med/avgjøre om søkere kan gis fritak fra kravene. Foreningen presiserer at
forutsetningen må være at kravene som stilles for å få godkjent autorisasjon ikke reduseres. Det
er også nødvendig at direktoratets personell har den tilstrekkelige kompetanse til å gjøre en
vurdering av realkompetanse, og at det åpnes opp for å innhente slik kompetanse der den
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foreligger, for eksempel i den enkelte profesjonsforening.

Den norske legeforenings sentralstyre
Ett fullmakt

c5A-
Bjaine Riis Strøm
fagdirektør

Geir Riise
generalsekretær

Saksbehandler: øydis Rinde Jarandsen
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