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Vedrørende høring om implementering av EU-direktiv 2005/ 36/EF om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Vi viser til høringsdokument sendt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 6.
februar 2007 vedrørende høring om implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett. Det gjelder
endringer i helsepersonelloven, alternativ behandlingsloven, folketrygdloven og
tilhørende forskrifter, samt forskrift om autorisasjon mm av helsepersonell.

Kunnskapsdepartementet (KD) har ingen kommentarer til forslag til endringer i de
ulike lovene.

KD har noen kommentarer til forslag til forskrift om autorisasjon mm av helsepersonell
i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-
avtalen).

Til § 1-2 Ordforklaringer
KD anbefaler at ordet "yrkeskvalifikasjoner" defineres, jf. direktivet artikkel 3 b).
Betegnelsen "yrkeskvalifikasjoner" benyttes også i artikkel 7 nr 2 c). Begrunnelsen for
forslaget er at Kl) foreslår at forskriftens § 8-2 første ledd nr 3 endres til "bevis på
yrkeskvalifikasjoner" som er teksten i direktiv 2005/36/EF.

KD vil også nevne at i den danske og svenske versjonen av direktiv 2005/36/EF
benyttes "eksamensbevis" og ikke "diplom" som en del av definisjonen til
kvalifikasjonsbevis.
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Til § 2-3 Særlige krav som kan stilles for autorisasjon på grunn av utdanningens varighet,
innhold,  nivå m. m.
KD vil bemerke at direktiv 2005/36/EF har strenge krav dersom det skal unntas fra
hovedregelen om at søker selv kan velge mellom egnethetstest og prøveperiode, jf.
artikkel 14 nr. 2 og 3.

Til 6.3.5 Kommentarer til kapittel 7 Provisorfarmasøyt (Jf EØS-avtalen vedlegg VII pkt.
16 og 17).
Til orientering inneholder ikke vedlegg V.6 Pharmacist tider på yrket. Det bl.a. opplistet
opplysninger om bevis på formelle kvalifikasjoner. Dette er også foreslått i vedlegg VII
til EØS-avtalen.

Til 6.4.  Kommentarer til kapittel 8 Midlertidig  tjenesteyting
I høringsnotatet henvises det til at etter artikkel? skal den som ønsker å tilby sine
midlertidige tjenester melde fra til norske myndigheter om dette. Etter artikkel 7 kan
landene eller de ulike reguleringsmyndighetene bestemme at det skal sendes inn en
slik melding. Det vil si at det vil kunne være en forskjell mellom de ulike
godkjenningsmyndighetene om de krever en slik melding eller ikke, det kan også være
en forskjell at for enkelte yrker kreves en slik melding men for andre ikke gjør dette
innenfor  samme godkjenningsmyndighet.

Til § 8-2 Krav  til dokumentasjon
I forslaget til bestemmelsens nr. 3 er det nevnt "kvalifikasjonsbevis".  KD gjør
oppmerksom på at i den svenske versjonen av direktivet artikkel 7 nr. 2 c) er satt opp
"bevis på yrkeskvalifikationer". Det samme gjelder i den danske versjonen av direktivet,
her er det nevnt "Bevis for de erhvervsmessige kvalifikationer". I den engelske
versjonen: "evidence of professional qualifications".  Kommisjonen har også uttalt at
bestemmelsen ikke nevner noe bestemt krav for beviset, det betyr at den som tilbyr
sine midlertidige tjenester kan selv velge relevant bevis for sine yrkeskvalifikasjoner,
selv om uttalelsen ikke er rettslig bindende må den tillegges vekt. Bestemmelsen må
også leses i sammenheng med definisjonen i artikkel 3,  som nevnt over.  Kl) foreslår at
teksten endres tilsvarende den danske og svenske versjonen til "bevis på
yrkeskvalifikasjoner".

Til 8-3 Saksbehandling og kontroll av yrkeskvalifikasjoner
Kommisjonen anbefaler at landene ved bruk av bestemmelsen i direktivet artikkel 7 nr.
4, setter opp en liste over de aktuelle yrkene som omfattes av kravet om
forhåndskontroll. KD anbefaler at det kommer frem i en veiledning eller på annen måte
hvilke av helseyrkene som omfattes av kravet om forhåndskontroll.

Til orientering har Kommisjonen kommet med et presisering av artikkel 7 nr. 4, 2. ledd.
En avgjørelse etter bestemmelsen skal gjøres innen to måneder. Det vil si at den
lengste tiden en søker må vente før søkeren kan starte er tre måneder. KD anser
forslaget til § 8-3 og tilfredsstille det bestemmelsen i direktivet.

Side 2



Til § 9-7 Bruk av tittel
I bestemmelsen er det sagt at dersom tjenesteyters kvalifikasjoner er verifisert etter § 8-
3, kan norsk tittel benyttes. KD vil bemerke at etter direktivets artikkel 7 nr. 4 siste ledd
skal en tjenesteyter bruke mottakerstatens tittel dersom tjenesteyters kvalifikasjoner er
kontrollert etter artikkelen.

Harald E. bølet (e.f.)
avdelingsdir ktør

Knut Aståd
seniorrådgiver
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