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Når vi gir tilbake autorisasjon

Hvert år mister ca. 70 helsearbeidere 
autorisasjonen sin av ulike grunner 
som rusmisbruk, atferd uforenlig med 
yrkesutøvelsen, uforsvarlig virksomhet 
eller brudd på kravet til den allmenne 
tillit. Den vanligste årsaken er  misbruk 
av rusmidler (50 prosent), oftest vane-
dannende legemidler alene eller i 
 kombinasjon med alkohol. 

Helsepersonell som har mistet autorisasjonen 
sin, kan få den tilbake ved å søke Statens 
helsetilsyn om ny autorisasjon. Dette følger 
av helsepersonelloven § 62. For å få autorisa
sjonen tilbake må de dokumentere at de igjen 
er skikket. Det betyr at de må legge ved 
dokumenter ved søknaden som viser at de 
forholdene som var årsaken til at Statens 
helsetilsyn tilbakekalte deres autorisasjon, 
ikke lenger er til stede. Hvis Statens helsetil
syn finner at den tilsendte dokumentasjonen 
sannsynliggjør at helsepersonellet igjen er 
skikket, vil søknaden bli innvilget, i motsatt 
fall vil den bli avslått. Avslaget kan påklages 
til Statens helsepersonellnemnd. 

Krav til dokumentasjon av skikkethet
Krav til dokumentasjon av skikkethet vil 
variere med hva som var bakgrunnen for tapet 
av autorisasjonen. 

Ved tap av autorisasjon på grunn av rusmid
delmisbruk må helsepersonell godtgjøre at de 
ikke lenger har et rusproblem ved å dokumen
tere rusfrihet over tid. Hvor lenge de må ha 
vært rusfri, vil avhenge av flere forhold som 
hvilke rusmidler de har misbrukt, misbrukets 
omfang og varighet m.m. – oftest minimum 
to år. Eksempler på slik dokumentasjon vil 
være behandling og gjennomførte rusmid
delanalyser i tråd med krav til tester til 
kontrollformål.  

Ved søknad om å få tilbake autorisasjon 
etter tap på grunn av uforsvarlig virksomhet, 
må helsepersonell vise at de har hevet sin 
kom pe tanse på det aktuelle fagområdet. Slik 
kompetanseheving kan være videreutdanning, 
kurs, litteraturstudier, hospitering og super
visjon / veiledning av kompetente veiledere. 

Hvis helsepersonell har tapt autorisasjonen på 
grunn av atferd som er uforenlig med yrkes

utøvelsen, og brudd på kravet til allmenn 
tillit, må de vise at de har bearbeidet hendel
sen og eventuelle bakenforliggende årsaker 
gjennom veiledning og/eller behandling, og 
fått ny innsikt, bedre mestring og kontroll 
med egne handlinger. 

Statens helsetilsyn har laget et rundskriv med 
informasjon til helsepersonell som har mistet 
autorisasjonen sin, med krav til dokumenta
sjon av skikkethet. Helsepersonellet får 
tilsendt dette rundskrivet sammen med 
tilbakekallingsvedtaket. Rundskrivet finnes 
også på våre nettsider.

Begrenset autorisasjon
Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell 
som får tilbakekalt autorisasjonen, begrenset 
autorisasjon (helsepersonelloven § 62, jf. 
§ 59). Begrenset autorisasjon kan innvilges 
når helsepersonellet vurderes som skikket til 
å utøve en bestemt virksomhet under bestem
te vilkår, men ikke er skikket til selvstendig 
virksomhet. Begrensningene i autorisasjonen 
skal sikre at vedkommende utfører forsvarlig 
virksomhet. Autorisasjonen kan begrenses i 
tid, til visse funksjoner/behandlingsmåter, til 
en bestemt arbeidsgiver og stilling, og even
tuelt på vilkår om kontroll og veiledning fra 
kolleger eller andre. Slik autorisasjon kan gis 
både i tilslutning til tilbakekallingsvedtaket 
og etter søknad om ny eller begrenset 
autorisasjon.
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