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Høringssvar 

 
 
Vi viser til deres høringsbrev av 05.09.2012 vedrørende endring av forskrift om 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med 
yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 23. 
 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ingen bemerkninger til de foreslåtte 
endringer i forskriften § 15  
 
Til de foreslåtte endringer i forskriften § 23 vil Statens autorisasjonskontor bemerke at 
vi ikke anser det hensiktsmessig å innta et annet ledd i § 23, da regelen annet ledd gir 
anvisning på likevel følger antitetisk av første ledd hvilket samsvarer med forskriftens 
system for øvrig. 
 
Når søker ikke har utdanning eller yrkeserfaring som gir rettigheter i henhold til direktiv 
2005/36/EF, vurderes jevngodhet eller nødvendig kyndighet etter helsepersonelloven 
§ 48 tredje ledd bokstav a) eller c). 
 
Innføring av presiseringen i annet ledd fremstår som en anomali, da henvisning til 
vurdering i henhold til helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a) og c) ikke gis i 
forskriftens øvrige bestemmelser. 
 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell oppfatter i likhet med Helse- og 
omsorgsdepartementet at forskriften gjeldende §§ 15 og 23 har gitt videre rettigheter 
enn direktivet. 
 
Statens autorisasjonskontor vurderer at endringen vil kunne medføre en strengere 
vurdering av enkelte tredjelandssøkere, og at disse vil kunne få avslag med 
informasjon mangler ved utdanningen og om eksisterende kvalifiseringsmuligheter, i 
motsetning til dagens regler som gir søker rett til valg mellom prøveperiode og 
egnethetstest. 
 
 



 
 
De foreslåtte endringer i forskriften vurderes å gi autorisasjonsmyndighetene mulighet 
for å sikre pasientsikkerhet i større grad ved at søkere med utdanning som i stor grad 
avviker fra den norske, ikke gis rett til vurdering etter det generelle system, men etter 
helsepersonelloven § 48 tredje ledd litra a) og c). 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Herseth Barlo                                                            Margrethe Limm Ruvina 
Direktør                                                                               seniorrådgiver                                                               
 
     
       
 
 


