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Høringssvar: Medbrakt kompetanse og lisens til helsepersonell (forslag om endringer i helsepersonelloven)

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til departementets forslag om
endringer i helsepersonelloven § 49 om lisens til helsepersonell, og endringer i forskrift om tilleggskrav for
autorisasjon fra tredjeland.
NSFs har følgende innspill til forslaget om endringer i helsepersonellovens:
•Rammene for utstedelse av lisens slik det står i loven i dag videreføres
•Helsepersonell med utenlandsk utdanning kan tildeles midlertidig lisens i en avgrenset periode mens

vedkommende gjennomfører kvalifiseringstiltak
•NSF støtter ikke forslaget om en oppmyking av praksis knyttet til varig lisens
•Bestemmelsen i § 49 andre ledd (b) fjernes da den kan virke misvisende. Forslag til ny ordlyd i § 49
første (a), andre (ny b) og tredje ledd (c) støttes.
Norge er et attraktivt land for arbeidssøkende fra hele verden, og migrasjon gjør oss til en mer mangfoldig
nasjon og tilfører landet vårt viktig kompetanse. Innvandring har bidratt til å dekke mangel på arbeidskraft i
flere sektorer, også helsesektoren.
For å sikre forsvarlig helsehjelp og kvalitet i tjenestene, må søkere som innvilges lisens oppfylle minstekrav
til kvalifikasjoner for sin yrkesgruppe. Det betyr at en akademisk godkjenning av kvalifikasjoner forutsetter at
medbrakt utdanning er på samme nivå i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). Sykepleiere med
autorisasjon har et sykepleiefaglig fundament i all sin tenkning og utøvelse av kunnskapsbasert praksis. En
person med sykepleierutdanning fra et land hvor utdanningen for eksempel er på videregående skole, vil ha
et lavere nivå av kunnskaper- ferdigheter- og generell kompetansen ifølge EQF, enn en person som tar en
bachelor i sykepleie. Yrkeserfaring kan ikke veie opp for denne forskjellen.
Ved tildeling av lisens må hensynet til pasientsikkerheten og kravet om forsvarlig helsehjelp være styrende,
og ikke mangel på kompetanse eller kostnader ved tilleggsutdanning.
Delvis adgang (etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet) gir ikke rett til å bruke den norske yrkestittelen sykepleier.
Utenlandske sykepleiere med lisens kan dermed ikke ansettes i sykepleierstillinger som sykepleier.
NSF støtter forslaget om at helsepersonell med utenlandsk utdanning kan tildeles midlertidig lisens i en
avgrenset periode mens vedkommende gjennomfører kvalifiseringstiltak. Formålet med lisensperioden er at
helsepersonellet skal være under opplæring. Vedtaket om lisens bør i slike tilfeller spesifisere for eksempel
hvilke kurs søkeren må ta, hva slags type arbeid, hva slags arbeidsplass, konkrete krav til opplæring,
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supervisjon og veiledning i utførelsen av arbeidet eller hva slags etterutdanning søkeren må ta for å kunne få
autorisasjon.
Kvalifiseringstiltak kan være kliniske studier, kurs i nasjonale fag, medisinsk fagspråk (på norsk) og
legemiddelhåndtering. I tillegg må søker inneha språkkunnskaper i norsk, som er nødvendige for en
forsvarlig yrkesutøvelse.
NSF støtter ikke forlaget om en oppmyking av praksis knyttet til varig lisens. NSFs frykter at for vide rammer
og utstrakt bruk av lisens kan uthule autorisasjonsordningen. Autorisasjonsordningen er et
«kvalitetsstempel» som skal sikre at helsepersonell har nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner og
felles utdanningsbakgrunn for å utøve et yrke. Sykepleiere, jordmødre, leger og annet helsepersonell med
autorisasjon skaper tillit, og bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene. En lempelig lisenspraksis
vil kunne utfordre hensynet til forutsigbarhet og sikkerhet for pasientene, og kvalitet i tjenestene.
I tråd med regjeringens kompetanseplan «Lære hele livet», skal UH-sektoren etablere fleksible tilbud for
kompetanseheving. Kvalifiseringstiltak kan inngå i et slikt tilbud. Det vil være effektivt og besparende uten
store kostnader. Kvalifiseringstiltakene kan gjennomføres som praktisk ferdighetstrening i simuleringssentre,
og tilbudet kan også være tilgjengelig for norsk helsepersonell som ønsker å oppdatere og friske opp sine
kunnskaper. Korte fleksible utdanningstilbud kan gjennomføres på en effektiv måte uten store kostnader og
med hyppig frekvens.
Endringen i tilleggskravforskriften støttes.
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