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Høringsnotat med forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om 
tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS 
og Sveits.  
 
Helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits som gjennomgår kompletterende 
utdanning i regi av norske universitet eller høgskoler, vil i enkelte tilfelle få opplæring og ha 
prøver som i sitt innhold tilsvarer kravene som er fastsatt for kurs og prøver etter forskrift om 
tilleggskrav. Det er derfor blitt reist spørsmål om søkere som har gjennomført slike 
kvalifiseringstiltak kan fritas fra å gjennomføre tilleggskravene.   
 
Helsedirektoratet fastsetter innholdet i kurs og prøver etter forskriften § 7. Helsedirektoratet er 
imidlertid ikke i forskriften gitt hjemmel til å frita søkere fra å gjennomføre tilleggskrav.  
 
I høringsnotatet foreslås det en endring i forskriften som åpner for at Helsedirektoratet kan gi 
søkere fritak for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, dersom de har gjennomgått 
kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter § 7.  
 



Side 2 
 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene til forskriftsendringer innen mandag 2. 
oktober 2017. 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til 
Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. 

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-forskrift-om-
tilleggskrav-for-autorisasjon-for-helsepersonell-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-land-utenfor-
eos-og-sveit/id2564866/ 

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Pia Grude på e-post piag@hod.dep.no 
eller telefon 22 24 86 16. 

Liste over høringsinstansene er vedlagt. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende 
organer. Andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse. 

 
Med vennlig hilsen  
 
 
Geir Helgeland (e.f.)  
fungerende ekspedisjonssjef 
 Pia Grude 
 seniorrådgiver 
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