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Høring - implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om  godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner i norsk rett

Det vises til høringsbrev av 6. februar 2007. Høringsbrevet med vedlegg har vært forelagt
relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved
utarbeidelse av denne høringsuttalelsen, som også er behandlet av foreningens sentralstyre.

Ad forsla til 1-1 annet ledd Virkeområde :
Formålet med presiseringen vedrørende virkeområde i den nye forskriftens § 1-1 annet ledd er
å hindre en praksis som Legeforeningen tidligere har uttrykt bekymring i forhold til. Dette er
en viktig problemstilling og en betydelig utfordring for spesialistutdanningen i Norge. Likevel
vil vi påpeke de praktiske utfordringer endringen vil innebære. Leger som ønsker
konvertering til norsk spesialistgodkjenning, har ingen krav på seg til å vedlegge de
tjenesteattester som lå til grunn for den opprinnelige godkjenningen. På den måten vil
Legeforeningen ikke kunne avklare hvorvidt spesialiteten som ønskes konvertert til norsk
spesialistgodkjenning, bygger på en utdanning som anses mangelfull etter norske krav. 12006
ble det godkjent 975 spesialister i Norge hvorav 397 konverteringer fra EØS-land. Tillegget i
forskriftens § 1, vil bety at det vil være ca 400 søknader om konvertering av
spesialistgodkjenning per år som det må innhentes ytterligere opplysninger om før
konvertering eventuelt kan innvilges. Legeforeningen vil reise spørsmål ved om
Kvalifikasjonsdirektivet hjemler at søkeren avkreves slik tilleggsinformasjon. Signaler som
tidligere er gitt fra departementet i forbindelse med at Norge gikk inn i EØS i 1994, tilsier at
slik tilleggsinformasjon ikke kan innhentes.

Ad forsla til 3-1 Automatisk anerk'ennelse :
Det følger av gjeldende EØS-forskrift § 4 at man som medisinsk kandidat med utdanning fra
annet EU/EØS-land enn Norge, og når ens medisinske grunnutdanning for øvrig fyller de
minimumsvilkår som er spesifisert i legedirektivets artikkel 23 (nå kvalifikasjonsdirektivets
artikkel 24), umiddelbart oppnår rett til norsk autorisasjon.  Bestemmelsen har frem til 2005
vært praktisert slik at dette gjaldt uansett om vedkommende hadde utført praktisk tjeneste
(turnustjeneste) eller ikke.
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EU-utvidelsen i mai 2004 - vært at flere og flere oppnår norsk autorisasjon uten noen siden å
ha gjennomført praktisk tjeneste - noe som generelt oppfattes å kompromittere kvaliteten og
sikkerheten i helsevesenet.

Dette har ført til at HOD har instruert Shdir og SAFH om i samarbeid å uarbeide en ny type
lisens, som skal sikre at personer med utdanning fra annet EU/EØS-land, som ikke tidligere
har gjennomført praktisk tjeneste, må inn i stilling som underordnet lege under veiledning i
en periode før de oppnår egentlig autorisasjon.

Spørsmålet som har vært utredet er med andre ord om Norge er forpliktet til å gi (full) norsk
autorisasjon til personer som oppfyller minimumskravene i kvalifikasjonsdirektivets artikkel
24, eller om det er tilstrekkelig i første rekke å gi lisens til å gjennomføre praktisk tjeneste.
Det er etter Legeforeningens vurdering sannsynlig at det siste er tilfellet. Den instruks som er
gitt av HOD synes også å legge til grunn at det er lov å stille tilleggskrav om gjennomføring
av praktisk tjeneste, noe som etter helsepersonelloven §§ 48-49, innebærer at vedkommende
foreløpig ikke kan få autorisasjon, men må nøye seg med en lisens.

Ad forsla til ka 8 Midlertidi feneste tin :
Det legges til grunn at Kvalifikasjonsdirektivet og de foreslåtte endringer på dette punkt
neppe innebærer noen endring av rettstilstanden. Det synes heller å være tale om at den
eksisterende rettstilstanden nå blir tydeliggjort. Det gjelder særlig bestemmelsen i
kvalifikasjonsdirektivets artikkel 6 bokstav b. Denne synes imidlertid innholdsmessig å være
tilnærmet identisk med legedirektivets artikkel 18.

Når det gjelder forslaget til bestemmelser vedrørende midlertidige tjenesteytere, støtter
Legeforeningen departementets vurdering når det gjelder rekkevidden av direktivets krav,
selv om direktivets regulering er noe uklar. Under henvisning til at det følger av
kvalifikasjonsdirektivets preambel at direktivet ikke påvirker medlemsstatenes myndighet til
å organisere sine respektive trygdeordninger, samt at det etter direktivets ordlyd er
myndighetsregistrering/-avtale vedrørende avregning av tjenesteytelser som er gjenstand for
fritak er Legeforeningen enig i Shdirs/HODs tolkning.

Endringene vil i liten grad ha praktisk betydning. Det å inngå fastlegeavtale eller driftsavtale
vil være et sterkt argument til fordel for at det har funnet sted etablering - noe som innebærer
krav om norsk autorisasjon. Legeforeningen savner imidlertid departementets vurderinger når
det gjelder betydningen av endringene for vikarer for fastlege eller avtalespesialister. Det er
for disse at endringene vil kunne få betydning. Vikarer vil antakelig bli vurdert som
midlertidige tjenesteytere. Disse vil da verken trenge norsk autorisasjon eller en særskilt
refusjonsavtale med trygden. Likevel vil de ikke oppnå refusjon med mindre de er vikar for
fastlege eller avtalespesialist.

Ad forsla til 9-3 s råkkrav :
Shdirs utredning inneholder en grundig gjennomgang av spørsmålet om muligheten til å stille
språkkrav til yrkesutøvere som ønsker å etablere seg i et annet medlemsland. Legeforeningen
støtter i hovedsak disse vurderingene. Likevel vil vi vise til Legeforeningens brev til
departementet 29. september 2006, og som det ennå ikke er mottatt svar på:

"Legeforeningen foreslår derfor at det etableres en nasjonal ordning, der
arbeidsgivere innen både primær- og spesialisthelsetjenesten gjør ansettelse av
utenlandske leger betinget av gjennomføring av særlige norskkurs for leger, og der



det samtidig etableres slike norskkurs med et nasjonalt ensartet innhold/nivå.
Legeforeningen ønsker i denne forbindelse å stille sin kompetanse til rådighet for at et
slikt kursopplegg virkeliggjøres. "

Det må i denne sammenheng påpekes at Shdir antakelig er i overkant optimistiske når det
gjelder antakelsen om at arbeidsgiveres ansvarsfølelse mht, å stille språkkrav styrkes ved at
det i den nye EØS-forskrift tilføyes en generelt formulert bestemmelse som den foreslåtte § 9-
3. Det vil antakelig være behov for tiltak utover en slik forskriftsfesting.

Ad forsla til 9-7 m.m.:
Det følger av kvalifikasjonsdirektivet at midlertidige tjenesteytere under visse betingelser kan
benytte seg av vertsmedlemsstatens yrkestittel (utgangspunktet er at yrkestittelen i
etableringslandet/hjemlandet skal benyttes).

I Norge, der yrkestittelen "lege" er forbeholdt de med norsk autorisasjon, innebærer dette
således en vis uthuling av tittelbeskyttelsen. Derfor bør det i den nye EØS-forskriften
presiseres under hvilke betingelser midlertidig tjenesteyter likevel kan benytte norsk
yrkestittel. Dette er ikke umiddelbart klart verken etter direktivet eller forslaget til ny EØS-
forskrift.

Ad forsla til n tt femte ledd i helse ersonelloven 57 vedr. midlertidi e feneste tere :
Det foreslås innført en bestemmelse som skal sikre at midlertidige tjenesteytere skal kunne
nektes å utføre tjenester i Norge, dersom de i forbindelse med tidligere midlertidig
tjenesteyting i Norge har gjort seg skyldige i forhold som kunne ha ført til tilbakekall av
autorisasjon (i Norge), og hvor vedkommende ikke har mottatt en tilsvarende reaksjon i sitt
hjemland på grunn av dette forholdet. Legeforeningen mener at en slik bestemmelse er viktig
og støtter forslaget.

ed hilsen
De norsk lægeforening

: bf

Terje Vigen Anne Kjersti Befr,
Generalsekretær Direktør

Saksbehandler: Lars Duvaland


