
VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,  

27.01.2009  

 

 

 
Saksnummer: 08/167 

 

Klager: A, født 198x.  
 
Saken gjelder: Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells omgjøring av 
tidligere vedtak om å gi klageren autorisasjon som hjelpepleier, jf. forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav c.  
 

Sakens bakgrunn: Klageren søkte om autorisasjon som hjelpepleier ved brev av 6. mai 2007. 
Som bakgrunn for søknaden hadde klageren vedlagt dokumentasjon på gjennomført 
videregående sykepleierteknisk utdanning (nurse medical technician) i Serbia. Klageren ble 
gitt autorisasjon som hjelpepleier i Statens autorisasjonskontor for helsepersonells (SAFH) 
vedtak av 6. juni 2007, og autorisasjonsbevis av samme dato ble utstedt til klager.  
 
SAFH mottok senere opplysninger som kunne tilsi at klagerens dokumentasjon på 
gjennomført utdanning var falsk. Den 31. januar 2008 tok SAFH kontakt med 
Utenriksdepartementet for hjelp til verifisering av dokumentene. I verifiseringsrapport av 25. 
juni 2008 utarbeidet av Utlendingsdirektoratet, fremgår det at klageren ikke har fullført 
videregående sykepleierteknisk skole, og at dokumentene er forfalsket.  
 
Klageren ble, i brev av 3. juli 2008, varslet om at SAFH ville omgjøre sitt vedtak om 
autorisasjon som hjelpepleier. I brev datert 15. juli 2008 har klageren benektet å ha forfalsket 
utdanningsdokumenter. I SAFHs vedtak av 6. august 2008 ble vedtak av 6. juni 2007 om å gi 
klageren autorisasjon som hjelpepleier omgjort. SAFH la til grunn at klageren hadde 
forfalsket utdanningsdokument med det formål å oppnå autorisasjon, og kom til at SAFHs 
tidligere vedtak som følge av dette var ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav 
c. Klageren ble bedt om å returnere autorisasjonsdokument i original.  
 
Klageren påklaget vedtak om omgjøring ved brev datert 25. august 2008. Saken ble oversendt 
Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling ved SAFHs brev av 15. desember 2008. 
 
Klageren har i klagen fastholdt at hun ikke har forfalsket utdanningsdokumenter, og har 
opplyst at bekreftelse på dokumentenes ekthet ville bli sendt til SAFH fra utdanningsstedet i 
Serbia.  
 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell kom til at det ikke fremkom nye 
opplysninger i klageomgangen som ga grunn til å endre SAFHs vedtak om omgjøring.  
 
SAFH bemerket at det var et moment ved vurderingen at det gikk ett år fra vedtak om 
autorisasjon til vedtak om omgjøring. Hensynet til pasientenes sikkerhet og kvaliteten i 
helsetjenesten, jf. helsepersonelloven § 1, tilsa imidlertid etter SAFHs vurdering at vedtak om 
autorisasjon som hjelpepleier ble omgjort.  
 



Nemndas bemerkninger: 

 

Spørsmålet for nemnda er om klageren har rett til autorisasjon som hjelpepleier etter 
helsepersonelloven § 48. 
 
Klageren oppfyller ikke vilkårene for rett til autorisasjon. 
 
Etter helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a har den som har utenlandsk utdanning 
som er jevngod med tilsvarende norsk utdanning rett til autorisasjon. Tilsvarende gjelder for 
den som på annen måte kan dokumentere nødvendig kyndighet, jf. helsepersonelloven § 48 
tredje ledd bokstav c. 
 
Klageren har ikke fullført videregående sykepleierteknisk utdanning. Hun har derimot 
fremlagt forfalskede utdanningsdokumenter for å få rett til autorisasjon som hjelpepleier, jf. 
verifiseringsrapport på bakgrunn av undersøkelser foretatt av Ambassaden i Beograd. 
Verifiseringen ble gjennomført 3. juni 2008. SAFHs ble først kjent med forholdet etter at 
vedtak om å gi autorisasjon ble fattet, og la således feil faktum til grunn for sin vurdering. 
SAFHs vedtak av 6. juni 2007 om å gi klageren autorisasjon som hjelpepleier anses etter dette 
ugyldig, og kan omgjøres etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.  
 
Klagen har etter dette ikke ført frem, og det påklagede vedtaket stadfestes. 
 
Vedtaket stadfestes. 
 

 

 

 
Konklusjon: Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 6. august 2008 
stadfestes.  
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