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HDIR       
 
 
 

 

Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Høring - Europakommisjonens forslag til forordning om en digital portal for informasjon om 
det indre marked 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 07.06.d.å. 
 
Helsedirektoratet ser positivt på forslaget til en forordning om en felles digital portal for 
informasjon om det indre marked, som vil ha et felles grensesnitt og videresender brukeren til 
relevante nasjonale sider for informasjon. En slik portal vil gjøre viktig informasjon mer 
tilgjengelig for personer og virksomheter som søker dette.  
 
Allerede tilgjengelig informasjon  
 
Artikkel 2 (2) (a), Annex I  
 
Helsedirektoratet ved Helfo forvalter punktene nevnt under området helsetjenester i annex I – 
medisinsk behandling i annet EØS-land og kjøp av reseptbelagt medisin i annet medlemsland 
enn det landet resepten ble utstedt i.  
 
Informasjon om rettigheter, plikter og regler i tilknytning til disse temaene er allerede 
tilgjengelig på helsenorge.no for privatpersoner (engelsk og norsk) og helfo.no for behandlere.  
 

Prosedyrene i Annex II 
 
Helsedirektoratet er en av eierne av prosedyre om anerkjennelse av utdanning for 
helsepersonell som nevnt i Annex II. Denne prosedyren i Helsedirektoratet som omhandler 
søknad om autorisasjon og lisens for helsepersonell, er allerede automatisert via Alltinn også 
for ikke-norske statsborgere. Muligheten for å søke med eID vil komme på plass innen kort tid. 
 
Artikkel 2 (2) (c), Annex III  
 
Helsedirektoratet ved Helfo forvalter videre kontaktpunkter for helsetjenester i Norge jf. Annex 
III, punkt 5 - Health contact points. Dette gjelder 800HELSE og nasjonalt kontaktpunkt (for 
pasientrettighetsdirektivet).  
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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Kontaktinformasjon til disse vil være tilgjengelig på helsenorge.no, men bruk av 
selvbetjeningsløsninger med innlogging er per i dag kun tilgjengelig for personer med norsk f.nr 
eller d.nr.  
 
Internal Market Information system (IMI) 
 
Helsedirektoratet er i dag den største brukeren av IMI i Norge for blant annet verifisering av 
helsepersonell som søker om norsk autorisasjon med utdanning fra EØS området. Vi benytter 
også IMI for samhandling med andre kompetente myndigheter i Europa. 
 
Slik vi leser forslaget, legges det fortsatt opp til at kompetente myndigheter skal samarbeide via 
IMI om informasjonsutveksling, særlig på individnivå, men at den nye forordningen (Singel 
Digital Gateway) blir en informasjonsside som kan rute brukeren videre til rette instans. Vi ser 
positivt på at generell informasjon samles her, og at brukeren kan rutes til rette instans. 
 
Mulig forskjellsbehandling? 
 
På side 9 i forslaget leser vi: The initiative only aims at eliminating discrimination and reducing 
additional administrative burden on citizens and businesses that operate or want to operate in 
other Member States in full compliance with national rules and procedures, as well as 
eliminating discrimination in full compliance with national rules and procedures. It does not 
affect the substance of or competence regarding any such rules or procedures. 
 
Helsedirektoratet opererer i dag med differensierte saksbehandlingstider for ulike 
søkergrupper. Vi differensierer her etter utdanningsland, ikke statsborgerskap. Vil annonsering 
av forskjellige saksbehandlingstider på en søknad med utdanning fra Sverige kontra Belgia 
oppfattes som forskjellsbehandling i denne sammenheng? 
 
Fremtidige behov - europeisk digital pålogging mv.  
 
For at EØS/EU borgere som ikke har norsk f.nr eller d.nr skal kunne logge seg på våre systemer, 
må e-ID og autentisering av EØS/EU-borgere håndteres av DIFI/ID-porten, slik at våre 
sluttbrukersystemer kan implementere dette som tilleggsstandard for autentisering. Dette 
krever noe IKT-utvikling.  
 
Tilsvarende er det nødvendig at Altinn og ID-porten tilbyr samme funksjonalitet for 
autentisering av utenlands ID., da bl.a. behandling av søknader om autorisasjon og lisens som 
helsepersonell håndteres gjennom Altinnskjemaer. 
 
Videre ønsker vi å påpeke behovet for en videreutvikling av det digitale samarbeidet i det indre 
markedet med følgende forslag:  

 Et felles sted hvor man digitalt kan sjekke autorisasjoner i andre land. Dette vil kunne 
automatisere konverteringer og forenkle saksbehandlingen for ikke konverterbare yrker 

 Et felles sted hvor man digitalt kan sjekke gyldighet på diplomer. Enten ved hjelp av at 
bruker må legge inn et identifikasjonsnummer til sitt diplom, eller at man bruker 
bildegjenkjenning for å sikre at diplomet er ekte 
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Vennlig hilsen 
 
Øyvind Giæver e.f. 
avdelingsdirektør 

Morten Frantze 
seniorrådgiver 

 
Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
 
    
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
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