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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 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
kollegiesekretariatets henvendelse datert 21.02.2007. Intern frist for eventuell uttalelse er satt 
til 02.05.2007.

Høringskomiteen ved DOF har bestått av førsteamanuensis Kristin Klock, amanuensis Arne 
Geir Grønningsæter og avdelingstannlege Hildur Søhoel.

Det odontologiske fakultet har følgende kommentarer:
DOF opplever det som positivt at det nye direktivet er et samledirektiv, at 
godkjenningsordningene forenkles og kortes ned, at det etableres administrative rutiner som 
skal danne en felles plattform med ensartet praksis. At informasjon gjøres lett tilgjengelig er 
også særdeles viktig i denne sammenheng.

Tannpleiere er en profesjonsgruppe med autorisasjon fra SAHF. Denne gruppen 
helsearbeidere synes ikke omtalt i forskrift forslaget.

4. Forslag til ny forskrift om autorisasjon m. m. av helsepersonell i henhold til EØS avtalen

4.1 Virkeområde m.m.
DOF støtter ikke forslag om ny bestemmelse i § 1-1 andre ledd som fastsetter at personer som 
har ervervet kvalifikasjoner i Norge som ikke tilfredsstiller krav til norsk godkjenning kan
erverve norsk godkjenning ved å få sine kvalifikasjoner godkjent i en annen medlemsstat.

4.4 Midlertidig tjenesteyting
Det bør defineres klarere hva man mener med midlertidig tjenesteyting. Hva er definisjonen 
av begrepet og hvilke bestemmelser gjelder. Hvilke muligheter/begrensninger gjelder i 
forhold til forlenging av en midlertidig periode.  Det bør ikke åpnes for muligheten til 
”semipermanente” ordninger.
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4.5 Språkkrav m.m.
DOF støtter arbeidsgruppens forslag om at dagens regler når det gjelder språkkrav 
opprettholdes og at det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere helsepersonellets 
språkkunnskap, men det er viktig at det blir gitt retningslinjer spesielt for 
menneskebehandlende profesjoner. Fakultet har den erfaring at det er svært viktig med 
språkkunnskaper for å kunne fungere tilfredsstillende i sin rolle som behandler.

I overkant av 60% av de  kandidatene DOF uteksaminerer blir privatpraktiserende 
helsepersonell (Tannleger, spesialister, tannpleiere). Mange jobber da uten å være ansatt og 
har ikke en arbeidsgiver som kan foreta kontroll av de språkkrav som fastsettes. Det er viktig 
at departementet ser på denne problemstillingen, og avklarer dette før forskriften gjøres 
gjeldende.

5. Nødvendige endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven

5.1 Bruk av beskyttet tittel
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).

DOF er negative til at det skal kunne gjøres unntak for sektoryrkene (lege, tannlege,
sykepleier, jordmor, farmasøyt og veterinær) hvor det i henhold til forslaget skal være mulig å
bruke norsk tittel uten å ha norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Tannpleier 
bør også med her. Dette vil bidra til å svekke de faglige kvalifikasjonskrav som må stilles til 
tjenestegjøring i Norge og den sikkerhet for faglige kompetanse som brukerne har krav på.

I Norge, der yrkestittelen "tannlege" er forbeholdt de med norsk autorisasjon, innebærer dette
således en viss svekkelse 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.

5.2 Stansing av midlertidig tjenesteutøvelse på grunnlag av forhold knyttet til tidligere 
opphold
Fakultetet støtter forslaget om å innføre 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. 
Enkelte disiplinærbestemmelser som suspensjon og tilbakekallelse av autorisasjon er knyttet 
til autorisasjon. Dette innebærer begrenset reaksjonsadgang overfor midlertidige tjenesteytere 
uten autorisasjon. Etter vår mening må helsetilsynet ha samme adgang til reaksjoner overfor
midlertidige tjenesteytere uten autorisasjon som den som gjelder overfor tjenesteytere med
autorisasjon. Det er et større behov for tilsyn der autorisasjon mangler enn der de formelle
kvalifikasjonskrav for autorisasjon er innfridd.

Vedr. praktiske problemer med gjennomføring av reaksjonsformer som må gå gjennom den 
enkelte tjenesteyters hjemland: En tjenesteyters visshet om at vedkommende er
underlagt tilsynsmyndighet i det land hvor tjenesten utøves, utgjør en av de viktigste
regulerende mekanisme for den praksis som utøves. Det er ikke akseptabelt at tjenesteytere 
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uten norsk autorisasjon skal kunne utøve midlertidig praksis uten å måtte dokumentere 
akseptabel yrkesetikk og vandel. Det bør kunne attesteres at vedkommende ikke lider av 
alkohol- eller stoffavhengighet eller alvorligsinnslidelse og at vedkommende ikke er registrert 
i sitt hjemlands strafferegister for alvorligkriminalitet eller overgrep mot pasienter. 
Opplysninger om det siste kan eventuelt også innhentes via helsetilsynet i vedkommendes 
hjemland.

6. Nødvendige endringer i Trygdeloven og tilhørende forskrifter
Forslagene til nødvendige endringer i trygdelovgivningen synes fornuftige og begrunnet. Når 
det gjelder utøvelse av helseyrker med pasientbehandling utenom institusjoner og offentlige 
klinikker og oppgjør med trygden finnes en mulighet uten avtale om direkte oppgjør, nemlig 
hovedregelen om at ytelser skal utbetales til medlemmet = pasienten. For midlertidige 
tjenesteytelser i en begrenset tidsperiode kan dette synes hensiktsmessig.
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