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Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger - (RETHOS) - 
autorisasjonsfaglige vurderinger 

Helsedirektoratet er autorisasjonsmyndighet på helsepersonellområdet. Hovedformålet med 
autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet, samt kvalitet og tillit til helse- og 
omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonellovens vilkår for å oppnå autorisasjon 
forutsetter at autorisasjonsmyndighetene foretar en samlet vurdering av de samlede 
kvalifikasjoner som utdanningen gir. Det vil si at utdanningens innhold, omfang og nivå i grunn- 
og videreutdanning, kurs og praktisk erfaring, som hovedregel må vurderes konkret. Unntak 
gjelder for utdanninger fra EØS-området som er harmoniserte (lege, sykepleier, jordmor, 
tannlege, provisorfarmasøyt) der godkjenningsprosessen er enklere for søkere som fremlegger 
kvalifikasjonsdokumenter som beviser EUs fastsatte minstekrav til utdanningen.  
 
Autorisasjon av helsepersonell kan ses som en sertifisering av kompetanse for utøvelse av et 
yrke, basert på dokumentert akademisk kompetanse og vurdering av skikkethet for den enkelte 
kandidaten. Forutsigbarhet i forhold til kompetanse og faktisk kunnskap er grunnleggende for 
praksisfeltet og arbeidet med personalplanleggingen. Det forutsettes stor grad av nasjonal 
harmonisering. 
 
Retningslinjer, fagplaner og praksisavtaler som foreslås i nytt nasjonalt kvalitetsrammeverk skal 
erstatte beskrivelse av den norske utdanningens omfang og innhold som man i dag finner i 
nasjonale rammeplaner, og i lokale fagplaner. Autorisasjonsmyndighetene er avhengig av en 
detaljert beskrivelse av den norske utdanningen for å kunne foreta de konkrete vurderinger 
som er forutsatt i lovverket. Helsedirektoratet er bekymret for om de retningslinjer, fagplaner 
og praksisavtaler som foreslås utarbeidet etter nasjonalt kvalitetsrammeverk vil inneholde 
tilstrekkelig konkrete beskrivelser av utdanningens omfang og innhold til at 
autorisasjonsmyndighetene behov ivaretas. 
 
Av samlet antall som årlig innvilges autorisasjon utgjør kandidater med utenlandsk utdanning 
en vesentlig andel, for noen av profesjonene helt opp i 50%. Ved behandling av disse sakene 
foretas en jevngodhetsvurdering av den utenlandske utdanningen opp mot rammeplaner og 
fagplaner for tilsvarende norsk utdanning. Det vektlegges, i tillegg til nivå og omfang, spesifikk 
beskrivelse av faglig innhold samt beskrivelse av mål og intensjon for det enkelte 
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emneområdet. Dette arbeidet krever derfor stor grad av konkrete angivelser av kunnskap og 
kan ikke baseres på generelle målformulering som å ha bred kunnskap om, - kan anvende, - ha 
innsikt i, med videre.  
 
I dag ligger rammeplanene med detaljert beskrivelse av innhold og omfang i utdanningen. 
Studiepoeng er fordelt pr. del-emne og innenfor hvert fag-emne. Lovtekst og forarbeider gir 
ikke anvisning på en bestemt sammenligningsformel ved vurdering av utenlandsk utdanning 
opp mot norsk utdanning. Det gis heller ingen nærmere beskrivelse av hvordan innholdet i 
jevngodhet skal forstås. Helsedirektoratet skal foreta en sammenligning ved en konkret 
vurdering av de to utdanningene. Timetall, studiepoeng og andre beskrivelser av faginnhold, 
omfang og nivå er relevant for å kunne foreta en sammenligning. Utdanningen skal lede frem til 
det samme yrket, ha samme akademiske nivå og lengde som norsk utdanning og i omfang 
tilsvare den minst omfattende norske utdanningen jf. presisering i brev fra HOD 30.8.2013. 
Videre skal den tilfredsstille minstekravene i EU direktiv 2005/36EF. 
 
En utfordring for autorisasjonsmyndighetene i dag er at de ulike lærestedene kan ha lokale 
fagplaner med ulik vektlegging av ulike delemner og forholdet mellom teoriundervisning, 
ferdighetstrening og praksis, selv om omfang og hovedinnhold er likt.  Som 
autorisasjonsmyndighet skal vi forholde oss til minstekravet av autorisasjonsgivende norsk 
utdanning, og ved avvikende lokale fagplaner kan det være utfordrende å finne frem til det 
nivået som gir et adekvat forhold mellom omfang av delemner, teori og 
ferdighetstrening/praksis. I den grad NKR-systemet gir beskrivelser som kan tjene som 
veiledning for å finne frem til et balansert minstenivå på norsk utdanning, vil dette kunne være 
nyttig for autorisasjonsmyndigheten.  
 
Ved jevngodhetsvurdering av utenlandske utdanninger opp mot tilsvarende norsk utdanning 
vektlegges, i tillegg til nivå og omfang, det faglige innholdet. Vurderingen må baseres på 
detaljerte fagplaner hvor hoved- og delemner framgår. Det må gis en beskrivelse av innholdet i 
det enkelte fag og en beskrivelse av mål for emneområdet.  
 
Når det gjelder praksisstudier er dette sentralt i autorisasjonsvurderingen hvor det vektlegges 
målbeskrivelse, hvilket omfang praksisen har hatt og innen hvilke virksomhetsområder den har 
vært gjennomført. Rammeplanforskriften § 3 angir bestemmelser om praksisstudier og 
Helsedirektoratet er kjent med at det skal inngås samarbeidsavtaler med praksistilbydere og at 
det, slik vi forstår det, er utarbeidet en mal for disse. Selv om omfang og innhold i praksis ikke 
er en del av høringen, er det så sentralt i vår vurdering at vi likevel vil fremheve behov for at 
samarbeidsavtalene inneholde krav til omfang innen de ulike tjenesteområdene og at dette bør 
være likt innen hver utdanning. 
  

Helsedirektoratet ser fordeler med nytt styringssystem med mer overordnede retningslinjer 
tilpasset endringer i helse- og omsorgstjenesten.  Samtidig ønsker vi å påpeke de utfordringene 
som vil oppstå dersom fagplanene ikke er tilstrekkelig kvantifiserbare.  Dersom 
jevngodhetsvurdering skal baseres kun på læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser vil det 
vanskeliggjøre vurderingene. Autorisasjonsmyndigheten må selv innhente informasjon fra hvert 
enkelt lærested og vurdere hva som er den minst omfattende utdanningen som skal ligge til 
grunn for jevngodhetsvurderingen. Fagplaner som ikke understøtter behov for informasjon i 
autorisasjonsvurderingene vil kunne gjøre det vanskelig å foreta en forsvarlig 
jevngodhetsvurdering, samtidig som det vil medføre merarbeid i autorisasjonsprosessen.  
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Det er årlig et stort volum av søknader om autorisasjon, og det vil derfor være svært viktig at 
nye lokale planer som skal erstatte eksisterende raskt er på plass, slik at man ikke får noe 
opphold i, eller tvil om grunnlaget for, autorisasjonsvurderingene.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Farseth 
fungerende divisjonsdirektør 
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