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Høring  -  Implementering av EU direktiv
2005136/EF om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk
rett.
FFOs synspunkt
• FFO mener at norske myndigheter må innføre obligatorisk språktest for helsepersonell

som skal praktisere i Norge.

FFO har mottatt høringsnotatet og ønsker å gi noen kommentarer til punkt 4.5 språkkrav m.m.

FFO ser av høringsdokumentet at arbeidsgruppen fortolker direktivets bestemmelse om språk
dit at det ikke utelukker språkkrav fullstendig, men at krav om språkkunnskaper først kan
stilles etter at vedkommendes yrkeskvalifikasjoner er vurdert og godkjent.

FFO mener at Norske myndigheter bør gå lenger enn det direktivet angir når det gjelder krav
til språkkunnskaper hos helsepersonell som skal praktisere i Norge. Det bør innføres klare
krav til norskkunnskaper hos den enkelte helsearbeider, slik at språkbarrierer ikke skal
medføre misforståelser mellom pasient og helsearbeideren, eller at det skal oppstå situasjoner
som kan medføre fare for pasienten. Dette gjelder i særlig grad leger, hvor det særs viktig at
det ikke oppstår misforståelser på grunn av språklige problemer. FFO har fått mange
tilbakemeldinger fra pasienter som har opplevd at dårlig norskkunnskaper hos behandlende
lege har medført misforståelser og unødvendig usikkerhet under behandlingen. FFO har også
fatt rapporter om alvorlige hendelser med fatalt utfall hvor manglende språkkunnskaper kan
ha vært medvirkende til utfallet.

•

FFO

I direktivet står det at myndighetene ikke skal prøve søkers språkkunnskaper i forbindelse
med tildeling av norsk autorisasjon eller spesialistutdanning, og at vurderingen av om det



enkelte helsepersonell har tilstrekkelige språkkunnskaper er et ansvar for den enkelte
arbeidsgiver.

FFO har grunn til å tro det er arbeidsgivere som ikke tar dette ansvaret i stor nok grad slik at
prøvingen av om helsepersonellet har tilfredsstillende norskkunnskaper for å utføre
oppgavene som helsearbeider på en betryggende måte ikke etterprøves i tilstrekkelig grad.
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FFO mener at norske myndigheter må ta et større ansvar for å sikre at utenlandsk
helsepersonell som skal praktisere i Norge har tilfredsstillende språkkunnskaper. Slik FFO ser
det, bør det innføres en obligatorisk norsk språktest både skriftlig og muntlig som må bestås
for at helsepersonellet kan praktisere. Selve gjennomføringen av språktestene kan være et
ansvar for den enkelte arbeidsgiver. FFO mener en slik obligatorisk språktest vil bidra til å
sikre at det helsepersonell som skal praktisere i Norge har de språkkunnskaper som nødvendig
for å utøve helsetjenetester på en betryggende måte.
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