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Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor 
om ny rutine for søknad om autorisasjon i 

ambulansefaget og helsearbeiderfaget 

Trøndelag fylkeskommune vil fra 01.05.2020 innføre en ny rutine når det gjelder 

autorisasjon. Det innebærer at fylkeskommunen vil sende innmeldingslister til 

Helsedirektoratet på vegne av uteksaminerte lærlinger og praksiskandidater i 

helsefagarbeiderfaget og ambulansefaget. Innsending vil skje hver 14. dag. 

 

Det er kun uteksaminerte kandidater som oppfyller krav til vitnemål og 

kompetansebevis fylkeskommunen har anledning til å melde inn. Det betyr at 

nødvendige fag og eksamener må være bestått og hele læretiden for lærlinger 

/kandidater for fag brev på jobb må være fullført. 

 

Ved at fylkeskommunen innfører denne ordningen vil kandidatene slippe å sende en 

individuell søknad og de vil få sin autorisasjon i løpet av kort tid etter at listene er levert 

og gebyret er betalt. De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge 

inn og betale gebyr for autorisasjon. Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de 

søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 8 uker. De får ikke beskjed om 

vedtak fra Altinn, men må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og eventuelt ta utskrift 

derfra.  

 

Ved innsending av informasjon til Helsedirektoratet bekrefter fylkeskommunen følgende: 

«Vi bekrefter at alle studenten(e) som inngår i dette skjemaet har bestått de 

nødvendige eksamener for å utføre det yrket som det søkes lisens eller autorisasjon for. 

Vi har ikke kjennskap til eller mistanke om tilfeller som skulle tilsi at kandidaten(e) er 

uskikket». 

 

Videregående opplæring har ikke hjemmel for skikkethetsvurdering slik det 

finnes for universitet og høyskoler, men dersom lærebedriften har kjennskap 

til eller mistanke om at lærlingen har begått lovbrudd som kan påvirke 

pasientsikkerheten i utøvelse av yrke som helsepersonell, skal dette så snart 

som mulig meldes fra til fylkeskommunen. Det vises til forvaltningsloven § 13 b nr. 

6 som gir grunnlag for utlevering av opplysninger om lovbrudd til vedkommende 

kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn. Fylkeskommunen 
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anbefaler lærebedriften og gjennomgå bekymringsmeldingen med kandidaten før den 

sendes inn.  

 

En slik bekymringsmelding skal begrunnes og sendes skriftlig til Trøndelag 

fylkeskommune ved seksjon for fag- og yrkesopplæring. Pr i dag er Hege Skulbru og 

Ingunn Strugstad kontaktpersoner for slike meldinger.  

 

Bekymringsmeldinger vil bli vurdert av fylkeskommunen som avgjør om 

bekymringsmeldingen skal sendes videre til Helsedirektoratet. Når fylkeskommunen 

sender bekymringsmelding til Helsedirektoratet, skal kandidaten opplyses om 

bakgrunnen for dette. Han/hun vil bli tatt ut av innmeldingslistene fra fylkeskommunen, 

og må selv søke om autorisasjon. Slike søknader skal behandles individuelt av 

Helsedirektoratet jf. helsepersonellovens § 48 a annet lett, bokstav b.  

 

Vi ber om at ordningen gjøres kjent for alle som jobber i disse fagene.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Ingunn Strugstad 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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INDERØY KOMMUNE 
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PERSONALTJENESTEN 
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TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN 
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JØSSÅSEN LANDSBY 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE 

FAGOPPLÆRING I FJELLREGIONEN 

ORKLAND KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

STENDI AS REGION MIDT REGIONKONTOR MIDT  

 

 


