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Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av 

helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 

Som et ledd i gjennomføringen av direktiv 2005/36/EF i norsk rett skal Helse- og 

omsorgsdepartementet revidere forskrift 21. desember 2000 nr. 1377 om autorisasjon 

mv. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet.  

 

Forslag til lovendringer og revidert forskrift ble sendt på alminnelig høring 

6. februar 2007. Stortinget vedtok 29. april d.å. de lovforslagene som departementet 

fremmet i Ot.prp. nr. 26 (2007-2008). I påvente av de nødvendige lovendringene har 

departementet arbeidet videre med forskriften.  

 

Forskriften slik den foreligger i dag inneholder i all hovedsak de samme rettigheter og 

plikter som det forslaget som ble sendt på høring i 2007. Det materielle innholdet skal 

ikke være endret. Imidlertid har departementet, i samarbeid med Helsedirektoratet, 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og Statens helsepersonellnemnd, foretatt 

en grundig bearbeiding av forskriften for å imøtekomme høringsinstansenes ønske om 

en enklere, mer brukervennlig og oversiktlig regulering. De mest synlige endringene 

er trolig som følger:  

- Reguleringen av sektoryrkene er samlet i ett kapittel 

- Direktivets relevante bestemmelser er inntatt i sin helhet enten i forskriften eller i 

vedlegg til forskriften 

- Språklig forenkling 

 

 



Side 2 

 

Departementet har besluttet å sende forskriftsutkastet på en ekstra kommentarrunde til 

de mest berørte organisasjonene og instansene. Vi håper at en slik orientering om det 

kommende regelverket vil være nyttig i deres arbeid, og ber om tilbakemelding dersom 

forskriften ikke fullt ut synes å gjennomføre direktiv 2005/36/EF.  

 

Ettersom det ikke er gjort noen materielle endringer i forhold til det som tidligere har 

blitt sendt på høring og det som allerede er avklart gjennom endringer i lovgivningen, 

setter departementet en frist på 6 uker for eventuelle merknader. 

 

Vi ber derfor om at eventuelle merknader sendes departementet innen 

fredag 18. juli 2008. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Elisabeth Salvesen e.f. 

avdelingsdirektør 

 Vegard Pettersen 

 seniorrådgiver 

Vedlegg 3 


