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Statens helsetilsyn gir årlig 
ny autorisasjon til flere 
helsepersonell som har mistet 
sin autorisasjon på grunn av 
rusmiddelmisbruk. I 2012 fikk 
14 helsepersonell ny autorisasjon 
og 23 fikk begrenset autorisasjon. 
Helsepersonell som får sin 
autorisasjon tilbake etter å 
ha mistet den på grunn av 
rusmiddelmisbruk har dokumen-
tert at de er rehabilitert fra sitt 
rusmiddelmisbruk, og at de igjen 
er skikket til å inneha autorisasjon 
som helsepersonell.

Helsepersonell som får sin autorisa-
sjon tilbake har dokumentert at 
bakenforliggende årsaker til rusmid-
delmisbruket, og det som eventuelt 
utløste misbruket, er bearbeidet. De 
har også dokumentert rusfrihet over en 
lengre periode. 

Rusmiddelanalyser er sentral 
dokumentasjon når rusfrihet skal 
verifiseres. Statens helsetilsyn krever 
vanligvis at den som har mistet 
autorisasjonen på søknadstidspunktet, 
kan dokumentere minimum to års 
sammenhengende rusfrihet for å få ny 
autorisasjon. Dersom helsepersonellet 
har misbrukt rusmidler gjennom flere 
år, kanskje med gjentatte tilbakefall 
etter rehabilitering, vil det normalt 
kreves mer enn to års rusfrihet. Det er 
ikke uvanlig at helsepersonell først får 
en begrenset autorisasjon dersom 
rusmisbruket har vært omfattende eller 
langvarig. 

Det kreves også vanligvis dokumenta-
sjon på at helsepersonellet har gjen-
nomgått behandling for sitt rusmis-
bruk. Dokumentasjonen bør blant 
annet si noe om nytten av behandlin-
gen og om helsepersonellet nå mester 
stress, vanskelige situasjoner og 
problemer uten å ty til rusmidler.  

Andre forhold som kan inngå i 
vurderingen er om helsepersonellet har 
gjennomført utdanning/kurs eller 
lignende i perioden, og om de har vært 
i noe form for arbeid. Det er derfor 
nyttig med dokumentasjon på dette. 

Det er et krav at rusmiddeltestene 
gjennomføres i tråd med Statens 
helsetilsyns retningslinjer. I rundskri-
vet ”Informasjon til deg som har 
mistet din autorisasjon eller frivillig 
gitt avkall på den” (IK-1/2009) finnes 
nærmere informasjon om dette. 
Rundskrivet gir også mer informasjon 
om begrenset autorisasjon og krav til 
dokumentasjon. 

Rundskrivet finnes på våre nettsider: 
www.helsetilsynet.no

Veien tilbake til autorisasjon etter tilbakekall 
på grunn av rusmiddelmisbruk


