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Saken gjelder: Krav om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner som psykolog oppnådd i Ungarn etter 
helsepersonelloven § 48a og 49, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 13 og 14 og EØS-avtalen artikkel 28 
og 31  
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1 Innledning  

Det vises til rettens brev 21. januar 2021, hvor frist for sluttinnlegg er satt til 30. mars d.å. Partene har 
dessverre ikke rukket å utarbeide en omforent fremdriftsplan, men denne oversendes til uken.   

2 Påstand  

Ankende parter nedlegger slik påstand:  

 
1. Statens helsepersonellnemnds vedtak om avslag på søknad om lisens/autorisasjon som psykolog 

vedrørende studenter fra universiteter i Ungarn som er omfattet av gruppesøksmålet, er ugyldige 
(Gruppe 1)  

2. Helsedirektoratets vedtak om avslag på søknad om lisens/autorisasjon som psykolog vedrørende 
studenter fra universiteter i Ungarn som er omfattet av gruppesøksmålet, er ugyldige (Gruppe 2)  

3. Staten v/ Helse og omsorgsdepartementet er erstatningsansvarlig for det tap de ankende parter i 
gruppe 1 og 2 er påført som følge av feil rettsanvendelse.  

4. Staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger for 
tingretten og lagmannsretten.  

3 Sakens kjerne  

3.1 De sentrale spørsmål  

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fra Helsedirektoratet og Statens helsepersonellnemnd, om avslag på 
søknad om autorisasjon/lisens, og erstatningsansvar for uhjemlet myndighetsutøvelse. De ankende parter 
gjør gjeldende at vedtakene er basert på feil faktum, og at de er i strid med direktiv 2005/36 av 7. september 
2005 om godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og EØS-avtalen artikkel 28 og 
31 (fri bevegelighet av arbeidstakere og etableringsretten). Direktivet er gjort til norsk rett gjennom forskrift 
8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og 
Sveits (EØS-forskriften), og EØS-avtalens hoveddel er gjort til norsk lov gjennom EØS-loven § 1.  
 
For så vidt gjelder yrkeskvalifikasjonsdirektivet, er hovedspørsmålene i saken om de ankende parter er 
kvalifisert for å utøve et «lovregulert yrke» eller om de har en «lovregulert utdanning» etter 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 3(1) bokstav (a) og (e), og om yrket de er kvalifisert for er «samme yrke» 
som utøves av norske psykologer, jf. artikkel 1 og 4. For så vidt gjelder EØS-avtalen artikkel 28 og 31 er 
spørsmålet hvorvidt avslagsvedtakene utgjør en ulovlig restriksjon på retten til fri bevegelighet.  

3.2 Sakens bakgrunn  

Saksøkerne har mastergrad i psykologi med fordypning i «clinical and health psychology» fra universiteter i 
Ungarn. I september 2016 endret norske myndigheter sin godkjenningspraksis gjennom 13 år. 
Praksisendringen kom uten forvarsel, uten noen overgangsordning og rammet et stort antall unge 
mennesker som i tillit til tidligere godkjenningspraksis hadde reist til Ungarn for å utdanne seg til psykologer. 
Nyutdannede kandidater fikk deretter avslag på sine søknader om lisens. Psykologer som allerede arbeidet 
som psykologer på gyldig lisens i Norge, med en klar forventning om å få autorisasjon ved lisensperiodens 
utløp, fikk også sine søknader om autorisasjon avslått. 

Som begrunnelse for praksisendringen, viste norske myndigheter til at de hadde mottatt ny informasjon fra 
ungarske myndigheter om at psykologyrket ikke var regulert i Ungarn. De vedtak som ble fattet før 
praksisendringen var imidlertid forankret i en vurdering av utdannelsens jevngodhet og søkerens kyndighet, 
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og ikke i yrkeskvalifikasjonsdirektivets bestemmelser. Hvorvidt yrket er regulert i Ungarn har dermed ikke 
hatt avgjørende betydning etter den tidligere praksisen. Da ESA konfronterte norske myndigheter med at 
saksøkerne hadde en regulert utdanning – som etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet er likestilt med regulert 
yrke – begrunnet norske myndigheter avslagene med at ungarske psykologer er utdannet til et annet yrke 
enn norske psykologer. Også senere har det funnet sted en utvikling i statens argumentasjon. Til tross for 
statens ulike begrunnelser for praksisendringen, er konsekvensen like fullt den samme: Staten gjør gjeldende 
at saksøkerne ikke har noen rettigheter etter EØS-regelverket. Det bestrides fra denne side.  
 
De ankende parter gjør gjeldende at avslagene er ugyldige fordi helsemyndighetene har tolket og anvendt 
EØS-regelverket feil, basert vedtakene på feil faktum og utsatt de ankende parter for ulovlig 
forskjellsbehandling. Det tap som er lidt som følge av de ugyldige vedtakene kreves erstattet.  

4 Påstandsgrunnlag og rettsregler som påberopes  

4.1 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet  

4.1.1 De ankende parter er kvalifisert for et «regulert yrke» og de har en «regulert utdanning»  

Det følger av yrkeskvalifikasjonsdirektivets artikkel 13 at en EØS-borger som er kvalifisert til å utøve et gitt 
yrke i en EØS-stat, skal gis adgang til å utøve tilsvarende yrke i vertsstaten under samme betingelser som 
statens egne borgere. Hvis yrket ikke er regulert i hjemstaten, kan vertsstaten i utgangspunktet kreve at 
søker godtgjør to års yrkeserfaring, med mindre søker godtgjør regulert utdanning, jf. artikkel 13(2).  

Lovregulert yrke er definert som én eller flere former for yrkesvirksomhet som er underlagt lov- eller 
forskriftsfestede krav om bestemte yrkeskvalifikasjoner, eller hvor bruken av en yrkestittel som ved lov eller 
forskrifter er begrenset til innehavere av en gitt yrkeskvalifikasjon, jf. direktivets artikkel 3(1)(a). Klinisk 
psykologisk virksomhet i det ungarske helsevesenet er forbeholdt tre særskilt angitte grupper, jf. forskrift 
60/2003: psykologspesialister, psykologer som er i et spesialiseringsløp og psykologer som forplikter seg til 
å ta fatt på et spesialiseringsløp innen to år. Dette innebærer at yrket er å anse som regulert i Ungarn.  

Lovregulert utdanning er definert i direktivets artikkel 3(1)(e), og det er tale om utdanning som er særlig 
rettet inn mot utøvelsen av et gitt yrke og som er regulert i lov eller forskrift. De ankende parter har en 
mastergrad i psykologi med klinisk og helserettet fordypning. Både innhold og kvalifikasjonskrav er nærmere 
regulert i ungarsk lov, jf. forskrift 18/2016. I forskriften gis anvisning på en generalistkompetanse, men også 
særlige læringskrav til den klinisk rettede fordypningen. Det er ikke tale om en generell akademisk 
kvalifikasjon, eller en utdanning rettet mot en rekke ulike yrker – tvert imot er utdanningen særlig utformet 
for å forberede kandidatene på arbeide som psykologer i helsevesenet. Forskriften stiller ikke krav om noen 
obligatorisk turnus eller veiledet praksis etter endt femårig studieløp; den relevante MA-graden gir i seg selv 
kandidatene nødvendige kvalifikasjoner til å gå direkte inn i ordinære kliniske psykologstillinger i 
helsevesenet. En mastergrad i psykologi med klinisk og helserettet fordypning gir yrkeskvalifikasjoner, og er 
å anse som regulert etter direktivet.  
 

4.1.2 Saksøkerne er utdannet til «samme yrke» som de søker å utøve i Norge  

De ankende parter gjør gjeldende at yrket de er kvalifisert for i Ungarn er «samme yrke» som det norske 
psykologyrket. Hvorvidt et yrke er det samme i ett EØS-land som i et annet, skal etter direktivet avgjøres 
etter en vurdering av om de yrkesaktiviteter som dekkes er sammenlignbare, jf. direktivet artikkel 4 nr. 2.  
Det kreves ikke at yrkene er identiske, jf. sak E-4/20, Haugland avsnitt 53.  

Staten gjør gjeldende at psykologer ikke kan arbeide i helsevesenet i Ungarn, men kun i familiehjem, 
barnehjem mv. Det bestrides fra denne side. Kandidater med en mastergrad i psykologi med klinisk og 
helserettet fordypning kan tre rett inn i helt alminnelige psykologstillinger i helsevesenet – rett fra 
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skolebenken. Det er ikke snakk om turnus- eller traineestillinger, og de aktuelle kliniske aktiviteter utøves 
dermed ikke som ledd i eller innenfor rammene av utdanning. De kliniske yrkesaktivitetene må derfor inngå 
i sammenligningen av yrkene.  

I den foreliggende sak er det langt på vei sammenfall i de aktiviteter yrkesutøvelsen dekker i Ungarn og 
Norge. Det kliniske psykologyrket – utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser – er ingen 
særnorsk disiplin. Forskjellen er at i Ungarn er yrkesutøvelsen strengere regulert, ved at psykologer formelt 
arbeider under veiledning av en spesialist frem til vedkommende selv har ervervet spesialisttittel. De 
ankende parter er av den oppfatning at staten overdriver forskjellen i selvstendighet, og presiserer videre at 
de aktiviteter psykologer og psykologspesialister utfører i det ungarske helsevesenet er de samme.  
 
En søker vil ha rett til godkjenning etter direktivets artikkel 13 selv om utdanningen er av kortere varighet 
og vesentlig forskjellig fra utdanningen i vertsstaten. Løsningen i slike tilfeller er å pålegge kompenserende 
tiltak med hjemmel i direktivet artikkel 14. Adgangen til å pålegge kompenserende tiltak er tatt inn for å 
avbøte forskjeller i utdanningsforløp og kompetanse i de ulike EU/EØS-statene. Hovedforskjellen mellom 
den norske og ungarske utdanningen, er at i Norge er veiledet praksis en integrert del av utdanningen, mens 
slik praksis i Ungarn erverves gjennom alminnelig yrkesutøvelse etter endt utdannelse. Dette er en 
konsekvens av at sistnevnte benytter en bachelor + mastergrad med ett års kortere varighet. Forskjellene 
lar seg enkelt kompensere gjennom arbeid på lisens i Norge.  

4.1.3 Avslagsvedtakene strider mot yrkeskvalifikasjonsdirektivet  

Den som oppfyller vilkårene i hpl. § 48a har rettskrav på autorisasjon. Paragraf § 49 er formulert annerledes, 
men realiteten er like fullt den samme. Forvaltningen må bruke sin skjønnsmessige kompetanse til å innvilge 
de rettigheter som tilkommer private etter EØS-retten. I dette tilfellet pliktet staten å innvilge saksøkernes 
søknader om lisens ettersom manglene ved søkernes utdanning kunne avbøtes innenfor lisensordningen.  

4.2 Subsidiært: De ankende parter hadde krav på lisens/autorisasjon på grunnlag av jevngod 
utdanning og nødvendig kyndighet, jf. EØS-avtalen artikkel 28 og 31  

De ankende parter gjør subsidiært gjeldende at avslagene er ugyldige fordi de hadde krav på gjensidig 
anerkjennelse av sin utdanning og erfaring etter helsepersonelloven §§ 49, jf. § 48 a bokstav c og d, jf. EØS-
avtalen artikkel 28 og 31 (fri bevegelighet av arbeidstakere og etableringsretten).  
 
De ankende parter har gjennomført en utdanning som langt på vei må anerkjennes som «jevngod» med den 
norske profesjonsutdanningen, jf. hpl. § 48 a bokstav c. Jevngodhetsnormen må tolkes i lys av EØS-avtalen 
artikkel 28 og 31, og det innebærer at det ikke kan kreves fullt sammenfall med det som ligger i et norsk 
kvalifikasjonsbevis. Når godkjenningsmyndigheten skal vurdere «nødvendig kyndighet», jf. hpl.  48 bokstav 
b må myndigheten se hen til alle søkerens diplomer, attester, kvalifikasjonsbevis og all relevant erfaring i 
jevngodhetsvurderingen, også kunnskap ervervet gjennom praktisk erfaring av tilgrensende virksomhet, jf. 
sak E-4/20 avsnitt 89-90. Det har ikke norske myndigheter gjort. Dersom søkers kunnskap og kvalifikasjoner 
ikke svarer til det som kreves i vertsstaten, krever EØS-retten at godkjenningsmyndigheten angir hva slags 
utdanning søker mangler, slik at vedkommende skal kunne fullføre eller supplere sin utdanning, jf. sak E-
4/20 premiss 91. Heller ikke dette har myndighetene gjort i vår sak.  
 
Ankende part gjør gjeldende at utdanningen ved ELTE langt på vei er jevngod med den norske 
profesjonsutdanningen, og at gruppemedlemmene ville oppnådd nødvendig kyndighet gjennom veiledet 
praksis (og eventuelle delemner) i en lisensperiode. Denne side anfører at myndighetene har vurdert 
søkerne opp mot feil målestokk – Nasjonal plan for profesjonsutdanningen – som selv ikke de norske 
utdanningsinstitusjonene følger. Videre har myndighetene tatt feil av normen, og anlagt en alt for snever og 
formalistisk tolkning av hva som ligger i jevngodhet og nødvendig kyndighet. Dette har også sammenheng 
med at staten helt frem til EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-4/20 har bestridt at EØS-avtalens hoveddel 
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har betydning i vurdering av søkernes kvalifikasjoner. Lovens krav om jevngodhet og nødvendig kyndighet 
har derfor ikke blitt tolket i lys av det grunnleggende formål om fri bevegelighet for arbeidstakere og den 
frie etableringsretten. 
 
I tillegg har mange av gruppemedlemmene omfattende tilleggsutdanning og praksis. Retten kan ikke i 
gruppesøksmåls former ta stilling til tilleggsutdannelsen og kyndigheten til hvert enkelt gruppemedlem. 
Likevel kan retten oppheve vedtakene, som følge av at godkjenningsmyndigheten har lagt til grunn feil norm.  
 
Det vil etter EØS-retten aldri være legitimt for staten å si nei til en søker dersom eventuelle mangler ved 
vedkommendes utdanning er kompensert for gjennom tilleggsstudier eller praktisk erfaring, eller dersom 
disse kan kompenseres for gjennom praksis og delemner i en lisensperiode. Det vil heller ikke være legitimt 
å avslå en søknad uten samtidig å gi søker en anvisning på hvordan eventuelle mangler kan avbøtes slik at 
vedkommende kan få utøve yrket i vertsstaten. Vedtakene i vår sak utgjør derfor en ulovlig restriksjon på 
retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen artikkel 28 og 31.  

4.3 Krav om erstatning  

De ankende parter krever erstatning for det økonomiske tap de har blitt påført som følge av statens 
ulovhjemlede myndighetsutøvelse, brudd på statens EØS-rettslige forpliktelser og lang saksbehandlingstid. 
Tapet relaterer seg både til lidt og fremtidig inntektstap, samt pådratte utgifter. Ettersom omfanget av 
erstatningskravet må fastsettes for hver enkelt gruppemedlem, skal retten i dette gruppesøksmålet kun ta 
stilling til erstatningsplikten. De ankende parter gjør gjeldende at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag, 
jf. Rt-2005-416 (Advokatbevilling), alternativt etter det EØS-rettslige erstatningsansvaret, jf. Rt-2005-1365 
(Finanger II).  

5 Bevisførsel  

De ankende parter vil føre de dokumentbevis som er fremlagt. Det er lagt opp til partsforklaringer fra Tor-
Arne Haugland (ELTE B2) og Håkon S. Nordnes (ELTE A). Partene møter fysisk.  
 
De ankende parter vi i tillegg føre følgende vitner over videolink:  

• Zsolt Demetrovics, Tidligere dekan for utdanning og psykologi ved ELTE  

• Arne Holte, tidligere visepresident i Psykologiforbundet  

• Rasmus Dynna, Psykologspesialist, Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik, veileder for ELTE-studenter  

• Christer Gavén, Spesialist i klinisk psykologi, Helgelandssykehuset, veileder for ELTE-studenter 

• Katalin Szíjjártó, representant for ungarske myndigheter og Ungarns agent for EFTA-domstolen i sak 
E-4/20, Haugland  

• Máté Kapitány-Fövény, ass. professor ved Semmelweis Universitet og klinisk psykologspesialist  
 

* * * 

Dette sluttinnlegget er lagt inn i Aktørportalen.  
 
 

Oslo, 30. mars 2021 
Advokatfirmaet Lund & Co DA 

 
_______________________ 

Per Andreas Bjørgan 
Advokat  


