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

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) viser til høringsnotat om forslag til endring i

forskrift om tilleggskrav for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØSog Sveits med

høringsfrist 2. oktober 2017.

Helse- og omsorgsdepartementet (departementet) foreslår i høringen at Helsedirektoratet kan frita

søkere for kurs og prøver etter forskrift om tilleggskrav dersom søkerne har gjennomført

kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold som Helsedirektoratet har fastsatt for kurs og

prøver. Dagens forskrift åpner ikke for at Helsedirektoratet kan frita søkere fra tilleggskravene.

Departementet foreslår videre at vedtak på avslag på søknad om fritak fra tilleggskrav kan påklages til

Helseklage.

Helseklage støtter de foreslåtte endringene i forskrift om tilleggskrav. Det vises i den forbindelse til at

den tidligere forskriften om tilleggskrav (forskrift av 24. februar 2004 nr. 460) også hadde en hjemmel

om fritak for tilleggskrav når tilsvarende kompetanse kunne dokumenteres.

Departementet har i høringen vist til etablerte ordninger med kompletterende utdanninger for

tannleger og sykepleiere der helsepersonell kan bygge videre på yrkeskvalifikasjonene de tidligere har

tilegnet seg. Det er videre vist til at om tilbudet utvides til flere helsepersonellgrupper vil endringene
4,

som foreslås også kunne gjelde dem. Selv om departementet ikke tar konkret stilling til om ordningene

med kompletterende utdanning for tannleger og sykepleiere oppfyller kravene til innhold i forskriften

om tilleggskrav, men lar det være opp til Helsedirektoratet å vurdere som førsteinstans, fremgår det at

forslaget til endring innebærer en begrenset adgang til å gi fritak. Helseklage viser imidlertid til at

bestemmelsen om fritak er vidt formulert ved «gjennomført kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til

innhold fastsatt etter første ledd». Kvalifiseringstiltak blir i vedtak i Statens helsepersonellnemnd brukt

om både kornpletterende utdanning, yrkespraksis, veiledet praksis og kurs, og kan derfor inneholde

langt mer enn kompletterende utdanning i regi av en høyskole eller et universitet. Helseklage mener det

med fordel kan presiseres nærmere hva som legges i kvalifiseringstiltak i forskriften hvis den kun skal gi

begrenset adgang til fritak.

Vi vil i tillegg foreslå at utkast til forskrift § 7 annet ledd andre punktum endres til: «Vedtak om avslog

etter første punktum kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten».
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