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Vedrørende  Helse- og omsorgsdepartementets høring -  Implementering av EU-direktiv
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner  for helsepersonell i norsk rett.

Endringer i helsepersonelloven,  alternativ behandlingsloven, folketrygdloven  og tilhørende
forskrifter, samt forskrift  om autorisasjon m.m. av helsepersonell -forslag til  svar på høring

4: Forslag til nyforskrift  om autorisasjon m. m. av helsepersonell i henhold til EØS avtalen
Ad Pkt. 4.1
Vi støtter 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,  ikke kan
erverve norsk godkjenning ved å få sine kvalifikasjoner godkjent i en annen medlemsstat.

Vi stiller oss også negative til muligheten av å få norsk godkjenning for kvalifikasjoner
ervervet i annet land via godkjenning i annen medlemsstat som ikke ville bli direkte godkjent i
Norge. Dette er ikke nevnt i høringsnotatet.

Ad Pkt 4.5
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om at dagens regler når det gjelder språkkrav opprettholdes
og at det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere helsepersonellets språkkunnskaper.

5. Nødvendige endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven
Ad Pkt. 5.1
Vi støtter at det ved midlertidig tjenesteyting benyttes den tittel som brukes i etableringslandet
og at man for å unngå forveksling med beskyttet tittel i vertslandet,  angir tittel på
etableringslandets språk.

Vi er imidlertid 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. Dette vil bidra
til å uthule de faglige kvalifikasjonskrav som må stilles til tjenestegjøring i Norge og den
sikkerhet for faglige kompetanse som brukerne har krav på.

DET MEDISINSKE FAKULTET
Administrasjonen

Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf 77 64 40 00, c-post postmottak@uit.no, http://uit.no
konsulent May Liss Paulsen, tlf 77 64 46 01, faks 77 64 53 00, e-post maylissp@fagmed.uit.no



Ad Pkt. 5.2
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 tjensteytere uten autorisasjon som den som gjelder overfor tjensteytere med
autorisasjon.  Det er et større behov for tilsyn der autorisasjon mangler enn der de formelle
kvalifikasjonskrav for autorisasjon er innfridd.

Vi ser også store praktiske problemer med gjennomføring av reaksjonsformer som må gå
igjennom 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.

I tillegg til at man ønsker å åpne opp for tjenesteytere uten tilstrekkelig dokumenterte faglige
kvalifikasjoner, stiller vi oss også uforstående til at tjensteytere 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 alvorlig
sinnslidelse og at vedkommende ikke er registrert i sitt hjemlands strafferegister for alvorlig
kriminalitet eller overgrep mot pasienter. Opplysninger om det siste kan eventuelt også
innhentes via helsetilsynet i vedkommendes hjemland.

6. Nødvendige endringer  i folketrygdloven  og tilhørende forskrifter
Vi er negative til at det gjøres unntak fra kravet om norsk autorisasjon eller
spesialistgodkjenning for rett til stønad fra folketrygden ved midlertidig tjenestegjøring i Norge
(Jfr. kommentar under punkt 5.1).
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