
 

Høring om ny autorisasjonsordning for helsepersonell 
utdannet utenfor EØS 

Apotekforeningen støtter departementets forslag om at autorisasjonsordningen for helsepersonell 

med utdanning fra land utenfor EØS skal bestå av to trinn; først en jevngodhetsvurdering og 

deretter et løp hvor søker må oppfylle tilleggskrav. Det er positivt at departementet legger opp til 

at språkkrav og bestått prøve i nasjonale fag skal gjelde for alle helsepersonellgrupper. 

Apotekforeningen mener at det må kreves fagprøve for farmasøyter med utdanning utenfor EØS. 

 

Språkkrav 

Apotekforeningen støtter forslaget om å stille krav om bestått norskprøve tilsvarende 

Bergenstesten. Rådgivning overfor kunder og dialog med rekvirenter utgjør helt sentrale 

oppgaver i farmasøytenes daglige yrkesutøvelse, og gode språkkunnskaper er derfor viktig for å 

unngå misforståelser om faglige forhold. Gode språkkunnskaper er viktig for alle yrkesgrupper i 

apotek og er essensielt for pasientsikkerheten.  

 

Nasjonale fag 

Apotekforeningen er enig i at alle helsepersonellgrupper må gjennomføre kurs og bestå prøve i 

nasjonale fag. Farmasøyter har gitt Apotekforeningen tilbakemeldinger om at kurs i nasjonale fag 

påvirkes sterkt av sammensetningen av kursdeltakerne. «Dersom en helseprofesjonsgruppe er 

overrepresentert blant kursdeltakerne, for eksempel av leger, blir kurset i for stor grad et 

legekurs». Det må være kursarrangørens ansvar å unngå slike skjevheter i kursene. Alternativt må 

det holdes egne kurs for kursdeltakere fra samme helsepersonellgruppe. 

 

Fagprøve 

Hensikten med fagprøve er å kontrollere at søkeren har de kunnskaper og ferdigheter som 

tilsvarer eller er jevngod med norsk grunnutdanning i faget. Departementet 

foreslår å kreve fagprøve for lege, tannlege, sykepleier og en forenklet 

fagprøve for helsefagarbeidere.  

 

For farmasøyter foreslås det ikke slik fagprøve, men departementet gir ingen 

begrunnelse for dette standpunktet. Apotekforeningens vurdering er at den 

argumentasjonen som departementet legger til grunn for å kreve fagprøve 

for leger, tannleger og sykepleiere også er gyldig for farmasøyter. 
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Apotekforeningen mener derfor at det må kreves fagprøve for farmasøyter på lik linje med leger, 

tannleger og sykepleiere.  

 

Det vil være viktig med en tydelig kravspesifikasjon for fagprøve for farmasøyter. Det bør blant 

annet stilles krav om kunnskaper i reseptekspedisjonsarbeid for å kompensere for manglende 

praksisperiode i apotek. 

 

Legemiddelhåndtering 

Apotekforeningen støtter forslaget om at leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter må 

gjennomføre kurs og bestå prøve i legemiddelhåndtering. 
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