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Hvordan fikk jeg
autorisasjon?

Lederdagene 2017

Sendte søknad til SAK

• desember 2014 fikk innvilget lisens

• må finne praksisplass og gjennomføre 6 måneder praksis for å få autorisasjon
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• Spesielle krav for helsepersonell

• Du må søke Helsedirektoratet om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.

• Du kan bare få oppholdstillatelse for å ta kurs som du i følge Helsedirektoratet mangler for å
kunne få lisens eller autorisasjon

• Spesielle kvalifikasjoner som du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i
kombinasjon med kurs og liknende. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Du må
ha like høy kompetanse som en som har fagutdanning.

• Du må trenge tilleggsutdanning, kurs eller praksis for å få godkjent utdannelsen din i Norge.

Studietillatelse - Visum

• Et godkjenningskontor må bekrefte at du trenger denne
praksisen/tilleggsutdanningen for å kunne arbeide i Norge, og si noe om hva du 
mangler av kurs, norskopplæring, praksis eller utdanning. 

• Du må ha fått et tilbud om plass på en etablert skole, høyskole eller et 
universitet.

• Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 103 950 kroner i året. 
Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto eller en
kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, 
kan inntektene fra jobben regnes med. Hvis du skal betale skolepenger, må du i
tillegg ha penger til å betale dette.

• Du må ha et sted å bo.

• https://www.udi.no/skal-soke/studier1/studier/?c=phl#link-1471
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Kom til Norge

• norskkurs

• praksisplan

• norskprøve

HNT Sykehuset i Levanger

• 4 1/2 måneder etter ankomst, begynte jeg med 6 måneder praksis.

• følte meg trygg, hjertelig velkommen og ble tatt imot
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Autorisasjon

• 12 juli 2016 😀

Sykehuset Telemark i Skien

• flyttet i september 2016

• fikk fast jobb mai 2017

• blir “pappa” i november
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Oppsummering
• 2014

• fikk innvilget lisens(gyldig 2år)

• 2015

• juli fikk innvilget visum

• 12 aug kom til Norge

• 18 aug begynte på norskkurs

• okt – samtale med Sissel og andre fagansvarlig om praksisplan

• 2016

• 4 jan begynte med praksis

• 12 juli fikk autorisasjon

• sept flyttet til Telemark

• 2017

• fikk fast jobb

Takk!


