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AUTORISASJON AV DYREPLEIERE UTDANNET VED HANSENBERG I
DANMARK
Dyrepleiere med utdannelse fra Danmark gis autorisasjon etter «Forskrift 2009-01-19-77 om rett til
å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen» (EØS-forskriften).
Dyrepleier utdannelsen ved Hansenberg, Danmark er 3 årig utdanning på videregående skole.
Den norske dyrepleier utdanningen er nå gått fra 2 årig utdannelse ved universitet til å bli 3 årig
bachelor utdanning ved universitet.
EØS-forskriften § 3-1, andre ledd første setning lyder;
Søkeren har ikke rett til autorisasjon etter første ledd dersom vedkommendes utdanning er
mer enn ett kvalifikasjonsnivå lavere enn tilsvarende norsk utdanning, jf. vedlegg 1.
I vedlegg 1 er kvalifikasjonsnivåene definert. Norsk utdanning har inntil nå vært 2 år ut over
videregående opplæring og har derfor ligget i nivå c. Danmark har med sin 3 årige videregående
opplæring ligget i nivå b. Det har således vært ett nivå mellom Norge og Danmark og de som har
vært utdannet i Danmark har derfor hatt rett på autorisasjon i Norge.
Nå har norsk utdanning blitt utvidet med 1 år til 3 års utdanning ut over videregående opplæring.
Norsk utdanning er nå kommet i nivå d. Det er derfor blitt mer enn ett kvalifikasjonsnivå mellom
Norsk og Dansk utdanning.
Dette betyr at personer som er utdannet i Danmark ikke har rett til autorisasjon i Norge.
Mattilsynet, region Sør og Vest, avdeling nasjonale oppgaver vil ha en overgangsordning slik at
studenter som har påbegynt studiet frem til høsten 2015 vil få autorisasjon som dyrepleier i Norge.
De som begynner studiet fra høsten 2016 og fremover vil ikke få innvilget autorisasjon som
dyrepleier i Norge. Vi ber dere informere om dette på nettsiden og til studenter.
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