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Høring- forslagtil endringeri forskriftomskikkethetsvurderingi høyereutdanning

Vi viser til Kunnskapsdepartementets ekspedisjon av 21. januar 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken:

Forslaget om å gå over fra opplisting av spesifikke helsepersonellutdanninger som omfattes
av skikkethetsvurderingen til en generell henvisning til helsepersonelloven § 48, vil føre til at
en rekke helsepersonellutdanninger som ikke hittil har vært omfattet av forskriften vil bli om-
fattet, vel og merke dersom utdanningen tas ved universitet eller høyskoler. Det fleste av disse
helsepersonellutdanningene tas ikke ved universitet eller høyskoler. Dersom endringen skal
gjennomføres er det likevel behov for å sikre at overgangen fra opplisting til en generell hen-
visning ikke får utilsiktede konsekvenser på helsepersonellsiden.

Forslaget om å tilføye paramedicutdanningen innebærer tilføyelse av utdanning av en gruppe
som gjerne fra før har tatt en annen helsepersonellutdanning. Tilsvarende innebærer forslaget
om at det også skal innføres skikkethetsvurderingen ved etter- og videreutdanning som bygger
på utdanningene som er omfattet av forskriften, at det skal foretas skikkethetsvurdering av
grupper som fra før har tatt en annen helsepersonellutdanning. Forslaget medfører at det inn-
føres skikkethetsvurdering overfor helsepersonell som har en autorisasjon eller lisens etter
helsepersonelloven. Slik innføring forutsetter etter HODs syn at det bør foretas en nærmere
avklaring av hvilke konsekvenser en eventuell negativ skikkethetsvurdering bør få for et
helsepersonells autorisasjon/lisens.

Forslaget om utvidelse til "etter- og videreutdanninger som bygger på utdanningene" utgjør
ikke noen klar avgrenset gruppe utdanninger. HOD mener derfor at forslaget forutsetter at det

Postadresse Besøksadresse Telefon* Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 E. Lien Utstumo
0030 Oslo Org no. 22 24 85 15
postmottak@hod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406



også foretas en nærmere avklaring av hvilke typer utdanninger dette omfatter.

HOD bidrar gjerne i arbeidet med nærmere avklaring av disse spørsmålene og ber derfor om
at det tas kontakt med avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen i Helserettsavdelingen (tlf. 22 24
85 56, elis@hod.dep.no ) om dette.

Med vennlig hilsen

Siv Wurschmidt (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

E. Lien Utstumo
rådgiver
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