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Tilleggsoppdrag nr. 6 – Kompletterende tiltak for ELTE-utdannede   
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til oversendelse fra Helsedirektoratet av 5. desember 
2017 med vurdering av mulige tiltak for å kvalifisere en gruppe kandidater med master-
utdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn, til norsk autorisasjon som psykolog. 
Den aktuelle gruppen har blitt berørt av Helsedirektoratets endring i godkjenningspraksis 
høsten 2016. 
 
Helsedirektoratet vurderer et forslag fra de fire universitetene som har ansvar for 
psykologutdanning i Norge som det mest hensiktsmessige, dersom det skal iverksettes tiltak. 
Forslaget er basert på vurderinger av mangler i aktuell utdanning sammenholdt med norsk 
profesjonsutdanning. Forslaget innebærer at kandidatene kan innpasses i og fullføre de siste 
2,5 årene av norsk profesjonsutdanning.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det anbefalte forslaget vil være svært 
ressurskrevende for staten, og også svært omfattende og ressurskrevende for den enkelte 
kandidat. Forslaget illustrerer en mulig løsning til å oppnå kvalifikasjoner på nivå med norsk 
profesjonsutdanning, men vi vurderer dette å være utfordrende å gjennomføre i praksis og 
lite hensiktsmessig.  
 
Med bakgrunn i at den aktuelle gruppen er i en særskilt situasjon, ser vi behov for å få 
utarbeidet et mer komprimert tiltak. Dette vil kun gjelde den aktuelle gruppen (ref. omtale 
avslutningsvis side 2). Helsedirektoratet bes derfor utarbeide et alternativt, konkret og mer 
avgrenset tiltak. I arbeidet må aktuelle aktører som universitetene og de regionale 
helseforetakene involveres på egnet måte. Departementet gjør oppmerksom på at regionale 
helseforetak vil bes om å bidra i arbeidet med å utrede tiltakene og gjennomføre disse.  
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Side 2 
 

Direktoratet bes utarbeide et forslag til tiltak hvor følgende premisser må hensyntas: 
- Tiltaket må tidsmessig være kortere enn det foreliggende forslaget på 2,5 år. 

Vi antar at 12 måneder er aktuell varighet.  
- Tiltaket skal avhjelpe manglene ved masterutdanningen fra ELTE, slik at kandidatene 

kan oppnå "nødvendig kyndighet" for å få rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 
§ 48a. 

- Tiltaket må omfatte både klinisk teori og praksis, og innrettes mot å raskt kvalifisere 
kandidatene til lisens/autorisasjon.  

- Forslaget må redusere tiden kandidatene må bruke på teoretisk og klinisk 
undervisning/fulltidsstudier. Mer intensive løp som kursopplegg med samlinger må 
vurderes. Alternative måter å ivareta teoriundervisningen på, må vurderes/skisseres. 

- En større del av manglene i utdanningene til kandidatene må kunne kompenseres 
ved at kandidatene arbeider under veiledning på lisens, knyttet til det spesielle 
tiltaket. Arbeidet under lisens bør primært være inntektsgivende. Lisensen må om 
nødvendig avgrenses for å sikre at kandidaten kun utfører arbeid som han eller hun 
har faglig kompetanse til å utføre. 

- Kandidatene skal arbeide under veiledning og supervisjon, så langt dette kreves for 
at helsehjelpen blir forsvarlig.  

- Kompetansen til kandidatene må på egnet måte testes/vurderes, og direktoratet må 
foreslå egnede måter dette kan ivaretas. Direktoratet må også foreslå håndtering av 
kandidater som av ulike årsaker ikke klarer å fullføre tiltaket.  

- Hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet og forsvarlighet i tjenestene må ivaretas. 
- Tiltaket skal tilbys følgende grupper:  

o I første omgang skal tiltaket utvikles og tilbys de om lag 50 kandidatene som 
søkte godkjenning før praksisendringen i 2016 og som har klaget til 
Helsepersonellnemda.  

o På lengre sikt skal tiltaket også kunne tilbys resterende kandidater som hadde 
startet masterstudier i psykologi ved ELTE før direktoratets praksisendring 
høsten 2016. Dvs. at kandidater som startet ved ELTE høsten 2016 er 
omfattet. Tiltaket skal ikke omfatte de som har påbegynt studie etter 
praksisendringen fant sted, eller andre grupper med psykologiutdanning.  
 

Direktoratet skal lage en tidsplan som viser oppstart på tiltaket, for de to ulike gruppene. I 
tillegg skal økonomiske og administrative konsekvenser ved etablering av tiltaket vurderes 
og beskrives – også mht helseforetak og universitetenes medvirkning. Frist for levering er 
tirsdag 20. mars 2018. 
 
Med hilsen 
 
Bjørn-Inge Larsen (e.f.) 
Departementsråd  
 
 

Cathrine Dammen  
Fung. ekspedisjonssjef  
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Kopi:  
 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 
Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Kunnskapsdepartementet 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
Riksrevisjonen 

  


