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Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16.04.2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 16. juni 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Kunnskapsdepartement foreslår endringer i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.  

 

Overlegeforeningen oppfatter de foreslåtte endringene i hovedsak som tilpasninger for å få 

regelverket mer i samsvar med reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, men vil likevel påpeke 

noen forhold som kan bidra til kvalitetssikring av godkjenningens implementering.  

 

Departementet foreslår at følgende prinsipper legges til grunn:  

 

Godkjenningsprinsippet: Ved behandling av søknader skal det legges vekt på de helhetlige 

yrkeskvalifikasjonene og ikke bare den formelle utdanningen. Hvis summen av de helhetlige 

yrkeskvalifikasjonene ikke er vesentlig forskjellige fra kravene i Norge, bør det i 

utgangspunktet gis godkjenning.  

 

Of bemerker: Det forslås en vurdering av kvalifikasjonen og ikke selve utdanningen, fordi det 

ønskes at EØS-landene har gjensidig tillit til sine (delvis forskjellige) utdanninger. 

Overlegeforeningen mener at det er en praktikabel, helhetlig og behovsrettet tilnærming at 

fokus rettes mot resultat av utdanning og ikke mot «fingransking" av selve utdanningen. 

   

Det forventes at yrkesutøveren må være fullt ut kvalifisert til å utøve sitt yrke i hjemlandet og 

at utdanningen - inkludert eventuell praksis- må være gjennomført. Her vil Of vise til 

høringssvaret til høringen «Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm.» der vi ga 

følgende uttalelse: 

 

« I høringsnotat punkt 5.5.2. foreslås det at normalløsningen bør være at de som søker 

godkjenning i Norge har fullført utdanningen sin i henhold til utdanningslandets krav 

og får «full tilgang til yrket». 

 

Dette varierer fra land til land der det i noen land gis autorisasjon kun etter fullført 

veiledet praksis (her har praksis «LIS1» «PJ»-preg) mens det i andre land gis full 

autorisasjon etter avsluttet studium. Her arbeider legen ofte under en viss supervisjon 



men mere selvstendig.  

 

Of mener at betegnelsen «full tilgang til yrket» ikke er nøyaktig men at den bør 

erstattes med betegnelsen «full autorisasjon». 

 

Også i denne høringen mener Overlegeforeningen at betegnelsen «fullt ut kvalifisert til å utøve 

sitt yrke» bør vurderes erstattet med «inneha full autorisasjon» eller lignende. Det er et viktig 

ledd i kvalitetssikring at kvalifikasjonsbevis kreves (4.4). 

 

 

Utligningstiltak: Når en søker mangler de nødvendige kvalifikasjonene for godkjenning, bør 

søker opplyses om tiltak som prøveperiode, egnethetstest eller kompletterende utdanning i den 

grad slike tilbud er tilgjengelige.  

 

Of bemerker: I høringsnotatet åpnes det for diskusjon om rett til utligningstiltak skal knyttes 

mot gyldig oppholdstillatelse. Overlegeforeningen mener at vurderingen av rett til 

utligningstiltak kan muligens skje uten  krav om oppholdstillatelse. Ved å kreve 

oppholdstillatelse, kan det være fare for å ekskludere egnede arbeidssøkere fra å oppnå 

godkjenning i Norge. Vi vil i denne sammenhengen vise til vedvarende stor mangel på 

fagpersonell i Norge på forskjellige områder. Overlegeforeningen støtter forslagets alternativ 

1. 

 

Delvis adgang: Når en søkers kvalifikasjoner dekker deler av de oppgavene en godkjenning gir 

rett til å utøve, kan det gis godkjenning for denne delen av yrket. Det er en forutsetning at det 

er mulig å skille mellom de forskjellige delene av det aktuelle yrket.  

 

Of bemerker: Departementet foreslår at reglene for delvis adgang også skal gjelde for 

tredjelandsborgere, og Of slutter seg til departementets forslag. 

 

Tidspunkt for vurdering av språkkrav: Departementet har vurdert at språkvurderingen skal skje 

adskilt fra godkjenningen av yrkeskvalifikasjonene. Fordelen med dette er at yrkesutøver får 

yrkesgodkjenning først, og dermed vet at det vil være mulig å søke relevant jobb når 

språkferdighetene er på plass. 

 

Of bemerker: Overlegeforeningen er grunnleggende enig, men vil påpeke at manglende 

språkkunnskaper kan skape usikkerhet og vanskeligheter når man for eksempel skal vurdere 

søkerens yrkeskunnskaper i en tvilssituasjon. Vi anbefaler at en prosess der søkeren begynner 

med språkopplæring samtidig og parallelt med godkjenningsprosessen vurderes etablert og 

forskriftsfestet. 

 

Avsluttende vurdering: Departementet mener at forslagene samlet sett vil gi bedre bruk av 

innvandreres kompetanse og kunne føre til økt sysselsetting.  

 

Of bemerker: Overlegeforeningen er enig i denne vurderingen. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 


