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Autorisasjon til leger som er uteksaminert fra EØS-land sommeren 2018   
 

Legeforeningen har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra leger som er uteksaminert 

fra annet EØS-land i sommer, og som frykter at de ikke vil få svar på søknaden om 

autorisasjon før studentlisensen utgår 1. september. Legene har opplyst til oss at de har fått 

informasjon fra Helsedirektoratet at det må påregnes en saksbehandlingstid på tre måneder, 

noe som innebærer at de ikke vil få autorisasjon før oppstart. Henvendelsene gjelder både 

leger som skal starte LIS1 rundt 1. september 2018 og leger som skal starte i andre jobber 

som krever autorisasjon.  

 

Vi har tidligere vært i kontakt med Helsedirektoratet om den lange saksbehandlingstiden for 

søknader om autorisasjon for denne gruppen, senest på disse tider i fjor. Helsedirektoratet 

informerte da at det var iverksatt en rekke tiltak for å prioritere behandlingen av sakene, og at 

direktoratet ville arbeide videre med ulike løsninger for å unngå liknende utfordringer 

framover. Legeforeningen har forståelse for at man må regne med en viss saksbehandlingstid 

ved behandlingen av søknader om autorisasjon, og at det er særlig utfordringer ved 

behandling av søknader fra leger som blir uteksaminert så tett opp til oppstart av LIS1/andre 

arbeidsforhold.  

 

Vi mener likevel at en forventet saksbehandlingstid på tre måneder for disse sakene er 

urimelig lang, gitt viktigheten for den enkelte å ha vedtaket på plass så raskt som mulig. Den 

lange saksbehandlingstiden skaper stor usikkerhet for de aktuelle legene. Får ikke legene 

autorisasjon innen 1. september kan dette få store konsekvenser, som forsinkelser i 

utdanningsløpet, økonomisk tap for den enkelte lege, og økonomiske og administrative 

problemer for sykehus, kommuner og andre aktuelle arbeidsgivere.  

 

Vi ber om en snarlig redegjørelse for når Helsedirektoratet forventer å få behandlet sakene 

ferdig, og hvordan situasjonen for søkere som eventuell ikke får autorisasjon i tide kan løses. 

Vi ber særlig om at direktoratet vurderer muligheten for forlengelse av studentlisensen, 

eventuelt annen type midlertidig lisens inntil full autorisasjon er gitt. 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Hanne Riise-Hanssen Espen Slettmyr 

seksjonssjef spesialrådgiver/advokat 
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