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Kommentarrunde  for vedtakelse av forskrift om autorisasjon mv. av
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Legeforeningen viser til brev av 2. juni 2008. På grunn av den korte høringsfristen har ikke
innspillene vært gjenstand for organisasjonsmessig behandling.

Ad virkeområde
Det vises til vår høringsuttalelse av april 2007. Vi kan ikke se at spørsmålet om hjemmel for å
kreve slik dokumentasjon er omtalt eller særskilt regulert i foreliggende utkast og merknader.
Etter det vi kan se må det bes om dokumentasjon for grunnlaget for godkjenning i alle saker
om konvertering når den nye forskriften trer i kraft. Dette anses som en forbedring i forhold
til dagens rettstilstand.

Ad språkkrav
Det vises også her til vår tidligere høringsuttalelse. Vi mener det er behov for tiltak utover
presisering i forskrift og merknad. Det er vår erfaring at arbeidsgivere i dag i for liten grad
undersøker språkkunnskaper forut for ansettelse/ avtaleinngåelse.

Ad forholdet til asientskadeloven - 17 annet ledd i forskriften
Legeforeningen etterlyser her en vurdering av forholdet til pasientskadeloven. Denne er ment
å dekke all helsetjeneste i Norge fra L januar 2009, også helprivat. Dette må forutsette at også
tjenesteytere som skal yte midlertidige tjenester i Norge må være innenfor lovens
virkeområde.

Ad o 1 snin er til andre lands m ndi heter
Her er foreslått en tremåneders frist for norske tilsynsmyndigheter til å gi opplysninger til
andre staters tilsynsmyndigheter ved forespørsel. Utlevering av de opplysninger det her er
tale om vil kunne være av stor betydning for pasientsikkerheten. Fristen på tre måneder synes
derfor svært lang. Her bør Norge sette en langt kortere frist for egen utlevering. Etter vår
oppfatning bør opplysninger gis umiddelbart og etter vår oppfatning maksimalt innen fire
uker.
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oppfatning bør opplysninger gis umiddelbart og etter vår oppfatning maksimalt innen fire
uker.

M i sen
norske legeforening

Terj<lVigen Lars Duvaland
generalsekretær  fagsjef


