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Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra 
land utenfor EØS og Sveits

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsnotat av 19.7.2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til 
endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og 
Sveits.

NSF støtter i hovedsak departementets endringsforslag. NSF vurderer at endringen vil kunne medføre større 
forutsigbarhet i autorisasjonsprosessen både for de som søker, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og forvaltningen 
forøvrig. Det mener vi er positivt, men NSF vil fremheve at det er særdeles viktig at det sikres at personer med 
yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits også innehar den nødvendige kompetansen og kunnskaper i 
anatomi, fysiologi og sykdomslære som kreves av helsepersonell i Norge.

I programplanen for kompletterende utdanning sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS, hentet fra 
nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus, fremgår det ikke at sykepleierne skal gjennomføre og bestå fag og emner, 
kurs eller tester som sikrer tilstrekkelig kompetanse i anatomi, fysiologi og sykdomslære. NSF mener at dette bør 
endres dersom en fagprøve ikke skal gjennomføres. Om det skulle vise seg at de ikke har den nødvendige 
kompetansen må de få mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap, før de mottar norsk autorisasjon. 

En bekreftelse på kunnskap og kompetanse kan foretas på en flere måter og NSF mener at den ikke kun skal foretas på 
bakgrunn av dokumenter.  

I oppsummering så støtter NSF de foreslåtte endringene med det forbehold om at anatomi, fysiologi og sykdomslære 
inkluderes i programplanen for den kompletterende utdanningen dersom de ikke skal gjennomføre en fagprøve. 

Med vennlig hilsen

Harald Jesnes Kjell Magne Mørk
Forhandlingssjef Seniorrådgiver
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