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Høringsuttalelse - forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i
avansert klinisk allmennsykepleie

Støtter du vårt forslag til § 2:

ENIG/UENIG

Kommentarer:
Helsedirektoratet er enig i innholdet i bestemmelsen, men foreslår å slå sammen § 2 og§ 3. Det
er Helsedirektoratets forståelse at både § 2 og§ 3 omhandler hvem forskriften gjøres gjeldende
for. Det vurderes derfor mer hensiktsmessig å slå bestemmelsene sammen, istedenfor å innføre
en "overgangsordning", da det tidligere ikke har vært noen formell godkjenningsordning for
sykepleiere med utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Dette bidrar, etter
Helsedirektoratets oppfatning, til tydeligere og mer oversiktlig forskrift.

Videre vil vi bemerke at forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert
klinisk allmennsykepleie trolig blir gjort gjeldende fra årsskiftet. Vilkåret om at utdanningen må
være påbegynt før 31.12.2019 kan gi for kort tid for utdanningsinstitusjonene til å utvikle lokale

§ 8 studieplaner i tråd med ovennevnte forskrift. Denne datoen står derfor åpen i forslaget
g5
98 nedenfor.
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Helsedirektoratet oppfatter at spørsmålet om innføring av nasjonal eksamen er under
vurdering. Vi foreslår derfor at dette ikke inngår i forskriften som foreslått i§ 3, 4. ledd, før det
er tatt stilling til om nasjonal eksamen skal innføres. I vårt forslag til § 2 har vi derfor ikke tatt
med bestemmelse tilsvarende § 3, 4. ledd. Vi viser til våre øvrige merknader om dette
nedenfor.

Forslag til ny§ 2 der også innholdet i § 3 inngår:

§ 2. Spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie
Helsedirektoratet skat etter soknad, gi spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie
til sykepleier som er tildelt norsk autorisasjon og som har oppnådd mastergrad fra norsk
universitet eller høyskole i
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a. klinisk allmennsykepleie etter forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i

avansert klinisk allmennsykepleie (Merknad: her forutsetter vi at det inntas en

fullstendig benevnelse av forskriften)

Helsedirektoratet kan etter søknad, gi spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie

til sykepleier som er tildelt norsk autorisasjon og som har oppnådd mastergrad fra norsk

universitet eller høyskole i

b. avansert klinisk sykepleie tildelt etter 1.1.2014. Utdanningen må være påbegynt før

dd.mm.yyyy. Dersom Helsedirektoratet fatter vedtak om avslag fordi utdanningen ikke

oppfyller kravene i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert

klinisk al/mennsykepleie, skal søkeren om mulig underrettes om hvilke krav som ikke

anses oppnådd og gis mulighet til å søke på nytt dersom krav senere bekreftes oppnådd

ved universitet eller høyskole i Norge.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger forhold som ville gitt grunn til å tilbakekalle

spesialistgodkjenningen etter helsepersonelloven 5 57.

Støtter du vårt forslag til 5 3:

ENIG/UENIG

Kommentarer: Enig i innholdet, men foreslår at§§ 2 og 3 slås sammen. § 4 blir da § 3, § 5 blir§
4 osv.

Støtter du vårt forslag til 5 4:

ENIG/UENIG
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Kommentarer:
Helsedirektoratet er enig i innholdet i bestemmelsen, men har følgende forslag til språklig
utforming. Forslaget bygger på ordlyden i tilsvarende bestemmelse i spesialistforskriften for
leger og tannleger:

§ 3 Søknad fra sykepleier med norsk autorisasjon, som har teoretisk og klinisk utdanning i

avansert klinisk allmennsykepleie fra andre EØS-land eller Sveits, behandles etter reglene i

kapittel 3 i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for

helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.

Støtter du vårt forslag til 5 5:

ENIG/UENIG

Kommentarer:
Helsedirektoratet er enig i innholdet i bestemmelsen, men har enkelte forslag til språklig
utforming. Forslaget bygger på ordlyden i tilsvarende bestemmelse i spesialistforskriften for
leger og tannleger. I tillegg er "hvilke deler" erstattet med "hvilke krav" i annet ledd. Dette
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samsvarer med ordlyden i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert

klinisk allmennsykepleie.

Forslag til endret ordlyd:

§ 4 Sykepleier med norsk autorisasjon og teoretisk og klinisk utdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie fra land utenfor EØS eller Sveits, kan søke Helsedirektoratet om
spesialistgodkjenning. Søkeren kan få godkjenning dersom utdanningen anerkjennes som
jevngod med den norske utdanningen, eller dersom søkeren godtgjør å ha den nødvendige
kyndighet ved tilleggsutdanning eller yrkeserfaring i tillegg til utdanningen.

Dersom Helsedirektoratet fatter vedtak om avslag fordi utdanningen ikke oppfyller vilkårene i
første ledd, skal søkeren om mulig underrettes om hvilke krav i forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie som ikke anses oppnådd,
og gis mulighet til å søke på nytt dersom kravene senere bekreftes oppnådd ved akkreditert
universitet eller høyskole i Norge.

Støtter du vårt forslag til 5 6:

ENIG/UENIG

Kommentarer: Ingen kommentar.

Har du øvrige merknader til forslaget om forskrift for spesialistgodkjenning for sykepleiere?
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Nasjonal eksamen

Helsedirektoratet ønsker i høringssvaret å vektlegge vår rolle som forvaltningsorgan for
spesialistgodkjenning for sykepleiere, samt formålet med ny spesialistutdanning. En nasjonal
eksamen ville være et svært viktig element for sorge for at alle som mottar
spesialistgodkjenning som AKS har lik sluttkompetanse etter endt utdanning. Videre vil det
kunne være viktig for likebehandlingen av søkere, i tillegg til å kunne bidra til en effektiv
forvaltning av forskriften. Nasjonal eksamen ville være et viktig tiltak for effektiv
saksbehandling.

Forskriftens formål

Vi viser til pkt. 3.1 i høringsnotatet der det gjøres rede for lovgrunnlaget for innføring av
godkjenningsordning for AKS. Det fremgår av lovgrunnlaget at godkjenningsordningen skal
bidra til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. I høringsnotatet blir status og rekruttering brukt
som begrunnelse for innføring av spesialistgodkjenning for AKS, uten at det kommer klart fram
hvordan dette bidrar til kvalitet og sikkerhet. En slik begrunnelse kan skape presedens for en
rekke andre autoriserte helsepersonellgrupper med status- og rekrutteringsutfordringer. Vi
oppfatter at det først og fremst er den avanserte kliniske allmennsykepleierens selvstendige
rolle i kommunehelsetjenesten som kan gjøre spesialistgodkjenning viktig. Denne rollen er
beskrevet i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk
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allmennsykepleie. Helsedirektoratet ser gjerne at denne argumentasjonen fremgår tydeligere i

formålet.

Forskriften omtales, f.eks. i pkt. 1 første setning og pkt. 2 s. 4, 4. avsnitt, både som forskrift om

spesialistgodkjenning for sykepleiere og forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med

graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. Det bør være helt tydelig hvem forskriften

gjøres gjeldende for.

Øvrige kommentarer til høringsnotatet

Pkt 3.2 s.6 3. avsnitt:

I parentes bør det også henvises til § 12 før §§ 14 og 15 (uthevet for synliggjøring): (jf. EØS-

forskriften § 13,  jf.§ 12 og§ 14 og§ 15, som skal fortolkes i samsvar med direktivet artikkel 13).

Pkt. 4:

Helsedirektoratet foreslår at det i dette kapitlet tas inn en omtale om at EØS-forskriften er

vedtatt endret og at endringene er forventet å tre i kraft snart.

Pkt. 4.4:

Punkt 4.4 bør beskrive hvem forskriften gjøres gjeldende for, fremfor at det innføres en

"overgangsbestemmelse" i forskriften. Vi viser i den forbindelse til kommentarer til §§ 2 og 3

over.

Pkt. 4.5 nest siste avsnitt s. 9:
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Helsedirektoratet foreslår at første setning i avsnittet endres til det følgende:

Innføring av offentlig godkjenning av sykepleiere med utdanning i avansert klinisk

allmennsykepleie kan utløse rett til spesialistgodkjenning for EØS-utdannede i samsvar med

helsepersonelloven § 52, jf. EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som er tatt inn i norsk lovgivning

gjennom forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med

yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater eller fra Sveits (EØS-forskriften) kapittel 3.

Tredjeland

Til slutt vil Helsedirektoratet bemerke at betegnelsen tredjeland benyttes for å beskrive land
utenfor EU/ES og Sveits. Dette bør i stedet beskrives som land utenfor EU/ES og Sveits.

Tredjeland er en lite nøyaktig beskrivelse på land utenfor EU/ES og Sveits.

Vennlig hilsen

Maria Therese Bastiansen e.f.

seniorrådgiver

Martin Wikoren Mogstad

rådgiver

er godkjent
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