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Vedtak om forskrift om lisens til helsefaglige studenter - Informasjon til
utdanningsinstitusjonene
Det er fastsatt ny forskriftsbestemmelse i forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) om lisens til helsefaglige studenter slik at disse i
arbeidet med Covid-19 skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig
opplæring, jf. § 17 a.
Bakgrunn
Formålet med bestemmelsen er at studenter, elever og lærlinger som er under helse- og
sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig
opplæring i arbeidet med Covid-19. På bakgrunn av meldt behov fra tjenestene er det
Helsedirektoratets vurdering at det er behov for mobilisering av helsefagstudenter.
Tjenestenes behov for tilførte ressurser er stort og ventelig økende.
Medisin- og farmasistudenter i siste del av studiet får i henhold til egen forskrift allerede
studentlisens. Disse er følgelig ikke omfattet av ny forskriftshjemmel.
Det er behov for å gi flere studentgrupper midlertidig lisens slik at de skal kunne få et mer
selvstendig ansvar for en avgrenset del av yrkesutøvelsen på tjenestestedet. Mobiliseringsbehovet gjelder særlig noen grupper. Helsedirektoratet vurderer at studenter som er i
sluttfasen av studiet har visse kvalifikasjoner som gjør det forsvarlig å gi lisens som student.
Autorisasjon og lisens skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner for å
inneha en bestemt yrkesrolle. Videre skal pasientene ha sikkerhet for at helsepersonell med
en bestemt tittel har en bestemt type kompetanse. For studenter som skal yte helsehjelp, er
det derfor viktig at studentens kompetanse legitimeres, både overfor samarbeidende
personell og overfor pasienter. Det kan da stilles nødvendige betingelser i lisensen i tid, til en
bestemt stilling, til visse undersøkelses- eller behandlingsmåter, eller til andre relevante
forhold.
Studenter som innvilges lisens etter den nye forskriften skal benevnes som student i tittelen.
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Forskriften
Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr.470 om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (Covid-19-forskriften), fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 30.
mars 2020 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. § 49 fjerde ledd, har
fått følgende ny § 17 a:
§ 17 a Lisens som helsefaglig student
Lisens etter helsepersonelloven § 49 kan etter søknad gis for å bidra til at studenter, elever og
lærlinger som er under utdanning i en helse- og sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp
som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring i arbeidet mot Covid-19.
Lisens kan utstedes til studenter, elever og lærlinger som er under utdanning i Norge eller et
annet EØS-land i et av yrkene som nevnt i helsepersonelloven § 48 første ledd, er i siste
opplæringsår av utdanningen og har påbegynt eller skal påbegynne praksisdelen av
utdanningen.
Lisens kan bare gis til de som er skikket ut fra lisensens art og omfang.
Lisensen kan begrenses i tid, til en bestemt stilling, til visse typer helsehjelp eller på annen
måte.
Helsedirektoratet kan trekke tilbake lisenser gitt etter dette kapitlet når det ikke lenger er
behov for personellet i arbeidet mot Covid-19.
Lisens etter denne bestemmelsen kan ikke gis til søkere som er under utdanning i medisin og
farmasi. Lisens til disse gis etter forskrift om lisens til helsepersonell kapittel 1.
Lisens etter forskriften skal forbeholdes de som er i siste studieår av den aktuelle
helseutdanningen, og som har påbegynt eller skal påbegynne praksisdelen av utdanningen.
Dette er studenter som i all hovedsak har gjennomført den teoretiske opplæringen. Studenter
som ikke har kommet like langt i utdanningsløpet, bør i stedet for innvilgelse av lisens gis
status medhjelpere etter helsepersonelloven § 5.
Lisensene skal være midlertidige og løse akutte bemanningsproblemer. Det er derfor
forskriftsfestet at Helsedirektoratet kan trekke lisensene tilbake når det ikke lenger er behov
for personellet i arbeidet med Covid-19.
Praktisk håndtering
Helsedirektoratet er godkjenningsmyndighet for søknad om autorisasjon og lisens for alle
regulerte helsepersonellgrupper.
Helsedirektoratet ber i første omgang om at kun følgende siste års studentgrupper meldes inn
til lisens via innmeldingsløsningen:
-

Sykepleiere
Bioingeniører
Jordmødre
Ambulansearbeidere
Radiograf
Paramedics
Studenter innen prehospitalt arbeid
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Helsedirektoratet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å prioritere denne oppgaven slik at
studentene meldes inn til utstedelse av lisens så raskt som mulig.
Det er også viktig at det presiseres ovenfor studentene at de ikke selv skal søke om lisens, men
at de meldes inn av utdanningsinstitusjonen.
Med innmeldingsliste vil studentene kunne få sin lisens i løpet av få minutter etter at listene er
levert.
Les mer om innmeldingsløsningen her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjonog-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens/innmeldingsliste-for-utdanningssteder-ogfylkeskommuner
Samtykke
Utdanningsinstitusjonen er ansvarlige for innhenting av samtykke fra studentene.
Kun studenter som har gitt samtykke til å registreres på studentlisten kan meldes inn til
studentlisens via innmeldingsløsningen.
Registrering av studentlisens i helsepersonellregisteret
Studentene registreres med studentlisens automatisk når de er meldt inn via
innmeldingsløsningen. Studentlisensen gis fra den dagen de registreres og med varighet 2
måneder etter forventet sluttdato ved lærestedet.
Det vil ikke bli utstedt et lisensdokument til studentene, men de kan selv søke seg opp og ta en
utskrift fra registeret her: https://register.helsedirektoratet.no/hpr
Skikkethetsvurdering
Studenter som meldes inn til studentlisens via denne innmeldingsfunksjonen må være vurdert
av utdanningsinstitusjonen som skikket jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning. Dersom utdanningsinstitusjonen har kjennskap til eller mistanke om at noen av
studentene ikke er skikket for å utøve det aktuelle yrket med studentlisens, skal disse ikke
meldes inn til lisens.
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