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( ICELANDIC PSYCHOLOCICAL SOCIETY)

Um nauðsyn þess að breyta lögum nr. 40/1976 um sálfræðinga.

Yfirfara þarf lögin í heild og tillögur liggja fyrir um það. Nokkrar breytingar er hins 
vegar mjög mikilvægt að gera nú þegar og það á sérstaklega við um:

1. Mat á umsóknum um starfsleyfi/löggildingu
2. Starfsréttindanám í tengslum við samnorrænan vinnumarkað og EuroPsy

Þann 1999 var tekið upp nám til embættisprófs í sálfræði við Háskóla íslands en 
löggjöfinni hefur ekki verið breytt í samræmi við það. Enn er því í íslenskri löggjöf miðað 
við að starfsleyfi/löggilding fáist með kandidatsprófi í sálfræði á hinum Norðurlöndunum. 
Mikið hefur breyst hvað varðar kröfur til náms og starfsþjálfunar í sálfræði frá því lögin 
voru sett 1976.

í  gildi er samningur milli Norðurlandanna um sameiginlegan norrænan 
vinnumarkað. Markmið hans er m.a. að tryggja aðgang norrænna ríkisborgara að 
norrænum vinnumarkaði og læknisfræðilega og félagslega þróun í þessum ríkjum. 
Sömuleiðis að menntun og löggjöf þeirra heilbrigðisstétta sem samningurinn á við7 sé 
sem líkust og hægt er. í  dag er Ijóst að kröfur til löggildingar sem sálfræðingur á Islandi 
eru rýmri en gerist á hinum löndunum og getur það skapað vanda.

Önnur Norðurlönd hafa aukið sínar kröfur til sem eru í samræmi við kröfur frá 
Evrópusamtökum sálfræðingafélaga (EFPA) sem vinna að því að koma á evrópskri 
viðurkenningu á sálfræðinámi til starfsréttinda. Lágmarkskrafa EFPA er að fólk Ijúki 
þriggja ára grunnnámi (BA), tveggja ára framhaldsnámi (MA/MSc) og eins árs 
starfsréttindanámi. Hin Norðurlöndin fylgja þessu og í Noregi er hið síðastnefnda hluti af 
formlegu háskólanámi sálfræðinga sem er þá samanlagt sex ár, í Svíþjóð er gerð krafa 
um eins árs starfsréttindanám "praktisk tjánstgöring for psykologlegitimation" og í 
Danmörku er krafist tveggja ára starfsréttindanáms áður en fólk getur fengið löggildingu.

1. Mat á umsóknum um starfsleyfi/löggildingu
Á síðastliðnum árum hefur sálfræðingum fjölgað mikið og nú fjölgar um 10-15% í 

stéttinni á hverju ári. Á íslandi eru nú rúmlega 300 manns með löggildingu sem 
sálfræðingar.

Sálfræðingar afla sér menntunar víða í heiminum og hafa því margs konar próf frá 
ólíkum skólum þegar þeir sækja um starfsleyfi hér á landi. Mikilvægt er að tryggja jafnan 
aðgang fólks að starfsleyfum, burtséð frá því hvaðan próf þeirra eru en til þess þarf að 
vera aðgengi að aðilum sem metið geta próf viðkomandi, bæði með tilliti til námslengdar 
og innihalds náms.

Heilbrigðisráðuneytið gefur út starfsleyfl sálfræðinga og leitar umsagnar 
námsmatsnefndar Sáifraeðingafélags íslands. í  þeim tilvikum þar sem námsmatsnefndin 
hefur ekki getað metið próf umsækjenda hefur hún leitað til félagsvísindadeildar HÍ sem 
oftast hefur orðið við erindunum. Nú er svo komið að deildin hafnar því að meta fleiri 
umsóknir enda ber henni hvergi skylda til þess skv. lögum, ólíkt því sem gildir um fiestar 
aðrar heilbrigðisstéttir. í  meðf. frumvarpi er umsögn félagsvísindadeildar HÍ bundin í lög.

2. Samnorrænn vinnumarkaður - EuroPsy - starfsréttindanám
í  meðf. frumvarpi er einnig bundið í lög að til þess að fá leyfi til að starfa við 

sálfræðilega greiningu og meðferð verði fólk að hafa lokið eins árs starfsréttindanámi 
undir handleiðslu á viðeigandi stofnunum.

Eins árs starfsréttindanám er viðbót við þriggja ára grunnnám og tveggja ára 
framhaldsnám sálfræðinga í dag. Nauðsynlegt er að bæta því við kröfur til íslenskra 
sálfræðinga til að tryggja a) fagleg gæði þjónustu starfandi sálfræðinga b) samræmi 
krafna til íslenskra sálfræðinga við það sem gert er á hinum Norðurlöndunum.

15.02. 2008 Halla Þorvaldsdóttir
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Lög um sálfræðinga
1976 nr. 40 23. maí

Fenil máhins á Alþingi.

Tóku gildi 11. jú n í 1976. Breytt með 1. 68/1988 (tóku gildi 8. júní 1988), 1. 54/1996 (tóku gildi 31. maí 19%), L 82/i 998 
(tóku gildi 1. okt. 1998) og 1 41/2007 (tóku gildi 1. sept. 2007).

■  1. gr. Rétt til að kalla sig sálfræðinga hér á landi hafa þeir einir sem til þess hafa fengið leyfí 
[heilbrigðis- og tryggingamálaráðunejrtis].1}
□  Öðrum aðilum er óheimilt að nota starfsheiti sem til þess er fallið að gefa i skyn að þeir hafi hlotið 
löggildingu sem sálfræðingar.

‘>1.. 5 /  / Kr.
■  2. gr. Leyfí samkvæmt 1. gr. má aðeins veita þeim sem lokið hafa kandídatsprófi eða öðru 
hliðstæðu prófí í sálarfræði eða sálfræðilegri uppeldisfræði sem aðalgrein við háskóla á 
Norðurlöndum eðasambærilegu prófi við aðra háskóla, hvort tveggja að fenginni umsögn 
Sálfræðingafélags íslands.
□  Ef sérstakar ástæður mæla með því er einnig heimilt að veita þeim takmarkað eða tímabundið leyfi 
samkvæmt 1. gr. sem hafa aðra háskólamenntun en hafa við sjálfstæðar sálfræðilegar eða 
uppeldisfræðilegar rannsóknir eða hagnýt störf sýnt að þekking þeirra er sambærileg við þá sem 
nefnd er í 1. mgr., enda liggi fyrir meðmæli Sálfræðingafélags Islands.
□  Heimilt er að synja manni leyfis ef 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans.
■  3. gr. Sálfræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 
leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskylda nær einnig til samstarfsmanna 
sálfræðings, þ. á m. til fræðimanna sem fá aðgang að gögnum í vísindalegum tilgangi. Þagnarskylda 
helst þótt viðkomandi láti af störfum.
■  4. gr. [Um eftiriit með sálfræðingum, veitingu áminningar og sviptingu starfsleyfa eða takmörkun 
starfsréttinda sem veitt eru samkvæmt lögum þessum og endurveitingu slíkra réttinda gilda ákvæði 
laga um landlækni.
□  Ákvæði læknalaga gilda að öðru leyti eftir því sem við getur átt um sálfræðinga.]^

J)LJ1.:20QL2/Ljg>i
■  [[5. gr.]1} Enginn sálfræðingur má kalla sig sérfræðing í sérgrein innan sálarfræði nema hann hafi 
fengið til þess leyfí [heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis] .2)
□  Ráðuneytið setur nánari ákvæði i reglugerð3) um skilyrði fyrir veitingu leyfis til að kalla sig
sérfræðing í einhverri af sérgreinum sálarfræðinnar.]4)

1>L. 41/2007. 24. gr. 2>l. 54 1996. 2. gr. 3>R ?. 158/1990. 4>!.. 68 1988. 1. gr.

■  [6. gr.]1}Brotgegnákvæðum lagaþessara varða sektum .,.2) eðafangelsi alltað þremur 
mánuðum. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.

V l. 41-2007. 24. sr. 2>L. 82 1998. 168. gr.

■  [7. gr.]1} [Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti]2) getur sett nánari ákvæði i reglugerð um 
framkvæmd laga þessara.

]>L  41 2007. 24. er. 2>L. 54 1996. 3. gr.
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Þskj. 1031 — 675. mál.

Frumvarp til laga
um breytingu á löguin um sálfraeöínga, nr. 40/1976, 

með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi n 133. löggjafarþingi 2006 2007.)

1.gr.
1. gr. laganna verður svohljóðandi:
Rétt til aö kalla sig sálfræðing hcfur hver sá sem lokið hefur kandídatsprófi í sálfræöi frá 

Háskóla ísiands. RáWierra getur veitt þcim sem lokiö hefiir sambærilegu prófí ( sálfræði frá 
ðörum báskóla leyfi til að kalla sig sálfræðing. Leila skal umsagnar félagsvísindadcildar 
HáskóJa lsiands og Sálfræðingafélags íslands áður en slíki leyfi er veitl.

2. gr.
2. gr. laganna verður svohljóðandi:
Rétt til að starfa víð sá!fra*ðilega greiningu og meðferð hefur:

1. hver sá sem til þess hefur fengið leyfí heilbrigðis- og tryggingamáiaráðherra,
2. hver sá setn fengið hefur staðfestingu ráöherra á starfsleyfi {landi sem er aðili að samn- 

ingnum um Evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu, 
sbr. regiugerð nr. 244/1994.

Leyfi skv. ]. lölul. 1. mgr. má einungis veita sálfræðingum sein uppfylla skiiyrði I. gr. 
og hafa lokið eins árs viðbótarstarfsnámi undir handieiðslu á viðeigandi stofnunum hér á 
landi eða erlendts samkvsemt nánari ókvaíðum {regiugerð sem ráðherra setur að fengnum til- 
lögum féiagsvísindadeildar Háskóla Íslands og SáJfreðingafélags islands. Leita skal umsagn- 
ar félagsvísindadeildar Háskóla íslands og Sálfheðingafétags Islands áður en leyfí er veitt.

3.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvœðí tU bráöabírgöa.
Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. er ráðherra heimilt að veita þeim sem uppfylla skilyrði 1. 

gr. og hafið hafa nám til kandídatsprófs t sálfræöi, eða sambærilegs prófs, að loknu BA-prófi 
i sálfræði, fyrir gildistöku laga þessara, leyfi til að starfa við sálfræðilega greiningu og 
meðferð, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr.



A t h u g a s c m d i r v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e l l a .
Frumvarp þetta varsamið í heilbrigðis- og iryggingamálaráðimcylinu í samráði við Sál- 

fræðingafélag íslands og sálfræðiskor félagsvísíndadeildar Háskóla íslands.
Lög um sálfræðinga hafa að mestu vcrið óbreytt frá því að þau voru sctl árið 1976, að 

öðru ieyti en því að með lögum nr. 68/1988 komu inn ákvæði um lcyfi til að kalla sig sér- 
íræðing ísérgrein innan sálfræði og með lögum nr. 54/1996 voru málcfni sálfræðinga flutt 
frá menntamálaráðuneytinu til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuncytisins. Mikil brcyting 
hefur orðið á menntun og slarfsþjálfun sálfrscðinga frá því að lögin voru sctt, m.a. var tckið 
upp nám til cmbættísprófs i sál fræði við Háskóia íslands árið 1999 og löngu tínuibært nð 
breyta löggjöf til samræmis við það. Einnig hafa orðið miklar brcylingar á þeim kröfum scm 
gerðar eru til sáífræðínga annars staðar á Norðurlöndum. í því sambandi cr bcnt á aö í gildí 
er samningur milli Norðurlandanna þar sem kveðið er ó um gagnkvæma viðurkcnningu á 
starísráttintium Sðrtrasoinga og þvíleðlilcgt að gcra svipaðar kröfur hér á landi og annars 
staðar á NorðurJöndum. Hér er því lagt til að kröfur tii þcirra sem starfa við sálfræðilega 
greiningu og meðferð verði samræmdar þeim kröfum sem gerðar eru annars staðar á Norður- 
löndum og er þar einkuni horft til Danmcrkur.

Samkvæmt núgildandi lögum mega þcir einir kalla sig sálfræðinga sem fengið hafa til 
þess leyfl heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og má einungis vcita leyfi þcim sem 
íokið hafa kandídatsprófí í sálfræði eða öðru hliðslæðu prófi. Lagt cr til að þctta verði óbreytt 
að öðru leyti en því að þeir sem hafa lokið kandidatsprófi í sálfræði frá Háskóla íslands 
öðlast við það rétt til að kalla sig sálfræðinga, en þeir sem lokið hafa sambærilegu prófi í 
sáJfræði frá öðrum hðskóla þurfa hins vegar, eins og áður, að sækja um leyfí til að mega kalla 
sig sálfræðing. Meginbrcytingin felst hins vegar í því að sækja þarf um leyfi til að mega 
starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð ogþað leyfi má einungis veita þeim sálfræðing- 
um sem hafa lokið etns árs viðbótarstarfisnémi undir handieiðslu á viðeigandi stofnunum, 
samkvæmt nánari skilgreiningu i reglugerð. Hér er því skilið á milli réttar til að kalla sig 
sálfræðing og réttar til að starfa við sálfrsðilega greiningu og meðferð. Með þessu eru kröfiir 
til þeirra sem leyfí hafa til að starfa sem sálfræðingar samræmdarþeim kröfum sem atmennt 
eru gerðar í nágrannalöndum okkar og stefhu og sambvkktum Evrópusamtaka sálfræðinga- 
félaga (EFPA). ---------

Athugasemdir vió einstakar greinarfrumvarpsins.
Um 1. gr.

Hér er lagt til að þeim sem lokið hefur kandidatsprófi í sálfxæði frá Háskóla íslands sé 
heimilt að kalla sig sálfræðing. Þeir þurfi þvi ekki að sækja sérstaklega um leyfi til þess, eins 
og nú er. Þeir sem lokið hafa hliðstæðu prófi frá ððrum háskóJum þurfá hins vegar, eins og 
nú, að sækja um leyfi ráðherra til að mega kalla sig sálfræöing, enda þarf þá að meta hvort 
um hliðstætt próf er að ræða.

Um 2. gr.
Hér er lagt tii að sækja þurfi um leyfi til að mega starfa við sálfræðilega greiningu og 

meðferð og að leyfið megi einungis veita sálfræðingum sem lokið hafa eins árs viðbótar- 
starfsnámi. Með þessu er lagt til að starfssvið sálfræðinga verði lögvemdað, en jafnframt 
gerðar auknar krðfur til jþeirra sem öðlast rétt til aö starfa setn sálfræðingar. Þetta er {sam- 
ræmi við almennar kröfur sem Evrópusamtök sálfræðingafélaga (EFPA) gera um sálfræði- 
nám, þ.e. að námið skiptist i þriggja ára grunnám (BA-nám), tveggja ára framhaldsnám (MA-



3

nám) og eins árs starfsréltindanám. í Svíþjóö crgcrö krafn um cins árs slarrsrcttindanám aö 
loknu sálfrœöiprófí (fímm ára námi) sk. „praktisl Ijíinstgöring for psykologlcgiliniaiion" cöa 
PTP. í Danmörku er gerö krafa um Ivcggja ára starfsrcWindanám aö loknu cand. psych. námi 
(fínun ára námi). f Noregi cr eins árs starfsrétlindanám innífaliö i háskólanámi sálfræöinga 
sem samanlagi er sex ár.

Um 3. gr.
Greinín þarfnast ekki skýringa.

Um ákvæði til bráöabirgöa.
Ekki þykir rétt aö auknar kröfur til þeirra sem hljóta leyfi til aö starfa sem sálfræöingar 

taki til þeirra sem hafið hafa nám tii cand. psych. cöa sambærilegs prófs fyrir gildisíttku 
laganna.

Fylglskjal.

Fjánnálaráðuneyli.
fjárlagaskrifstofa:

Umsðgn um frum varp til laga um breytingu á lögum um sálfræðinga, 
n r. 40/1976, með sfðari breytingu m.

Meö frumvarpmu er lagt tii aö þeir sem hafa lokiö kandldatsprófí í sálfræöi frá Háskóla 
íslands öölist við það rétt til að kalla sig sálfrasöinga. i>eir sem hafa lokið kandídatsprófí eöa 
sambærilegu próft f sálfræöi frá öörum háskólum þurfa áfram að hafa til þess leyfí heil- 
brigöis- og tryggingamálaráöuneytis. Til aö mega starfa viö sálfrasöilega greiningu og með- 
ferö þarf bins vegar leyfi heilbrígöis- og tryggingamálaráöuneytis og þaö verður einungis 
veitt þeim sálfræöingum sem hafa lokiö eins árs viöbótarstarfsnámi undir handleiöslu á viö- 
eigandi stofnun. Þetta er (samræmi viö kröfur sem gerðar eru annars staöar á Norðurlöndum 
og eínkum (Danmörku. Til aö starfa sem klínískur sálfræöingur þurfa sálfræðingar eftir sem 
áður að hafa sérfræðileyfi ( klfnískri sálfheöi, sbr. reglugerð nr. 158/1990 um sérfræðileyfi 
sálfræöinga. Til þess aö fá slíkt leyfi þurfa sálfiæöingar m.a. aö hafa lokið framhaldsnámi 
auk langrar starfsþjálfunar.

Ekki er gert ráð fyrir aö frumvarpiö hafi áhrif á útgjöld ríkissjóös veröi þaö óbreytt aö 
lögum.



Nr.35 1626 29. desember 1993

b. Svarbréf

Herra,
Ég hef móttekid svohljóóandi bréf yðar dags. 

í dag:
{Sji bréf hér að framan.)
Hér meó staðfesti ég að Efhahagsbandalag 

Evrópu hefur samþykkt efhi bréfs yðar.

Ég votta yður viröingu mína.

Óportó, 2. maí 1992

F.h. ráðs Evrópubandalaganna

Joáo de Deus Pinhciro 
Frans Andriessen

b. Letter in reply

Oporto, 2 May 1992
Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of 
your letter of today’s date which reads as follows: 

[See Letter above.]
I have the honour to confirm that the Euro- 

pean Economic Community is in agreement with 
the contents of yoor letter.

Please accept, Sir, ðie assurance of our high- 
est consideration.

On behalf of the Council of the European 
Communitíes 

Joðo de Deus Pinheiro 
Frans Andriessen

Nr. 36 30. desember 1993

AUGLÝSING
um omntng um sameiginlegan norrænan vinnumarkað 

fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir og dýralækna.

Hinn 23. desember 1993 var ssnska utanríkisráðuneytinu tilkynnt um staðfestingu íslands í  
samningi um sameiginlegan norrsnan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrígðisstéttir og dýralskna 
sem undirrítaður var f Arjeplog 14. júni 1993. Samningurinn öólast gildi 1. janúar 1994. Á sama 
tíma fellur Norðurlandasamningur frá 25. ágúst 1981 um viðurkenningu á starfsréttindum ákveðinna 
starfsstétta innan heiibrígðisþjónustunnar og dýnlteknaþjóausttmnar úr giJdi, sbr. auglýsingar I C- 
deild Stjðrnartiðinda nr. 7/1982, þar sem samningurinn er birtur, 11/1983, 13/1989, 4/1990 og 
31/1990.

Samningurinn er biitur sem fylgiskjal meó augiýsingu þessarí.
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt

Utanríkisrááuneytið, Reyijavtk. 30. desember 1993.

Jón BaMvin Hannibalsson.
Þorsteinn Ingólfsson.
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SAMNINGUR 
um rameigtnlegan norrænan vinnumarkaö 

fyrir ákveflnar heilbrigMsstéttir og dýralækna

Ríkisstjómir Danmcriair, Finnlands, íslands, Noregs og Sviþjóðar 
sem gerðu 6. mars 1982 samning um sameiginlegan norrænan vinnumarkað, 
sem telja aö samningurínn milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Sviþjóðar frá 25. ágúst 1981 

um viðurkenningu á starfsréttindum ákveðinna starfsstétta innan heilbrigðisþjónustunnar og dýra- 
læknaþjónustunnar og sem ísland gerðist aðili að fyrir tilgreindar starfsgreinar hafi reynst afar mikil- 
vsgur i því að trvggia aðgang noirænna ríkisborgara að nornenum vinnumarkaði á þessum sviðum 
og fyrir læknisfrsðilega og félagslega þróun í þessum ríkjum,

sem telja að í þessum ríkjum sá menntun þessara starfsgreina sem reglur gilda um á vegum 
hins opinbera i stórum dráttum jafhgild,

sem vilja leitast við að koma á fullnægjandi skilyiðum til menntunar nefndhra starfsgreina í sér- 
hverju ríkjanna ásamt sem Ukastrí menntun og löggjöf og hegt er fyrir þessar sléttir,

sem benda á að samningur firá 2. mai 1992 um eviópska efnahagssvæöiö (EES-samningiuinn) 
hefur að geyma reglur um sameiginlegan vinnumaikað og gagnkvsma viðurkenningu prófskírteina 
sem í tílgreindum tilvikum munu gilda um non-æna rikisborgara sem vilja starfa f ððru nomenu landi, 

sem benda einnig á að 121. gr. EES-samningsins gefur möguleika á fiamhaldi nomens samstarfs, 
sem telja að áCram veröi þðif á norrænum reglum um viðurkenningu starfsgreinanna i samn- 

ingnum frá 1981, í fyrsta lagi að því er varóar starfsgreinar og sérgreinar sem reglur EES ná ekki 
til, í öðru lagi að því er varöar einstaklinga sem hlotið hafa menntun sina i þriðja landi og i þriðja 
iagi vegna norrænna ríkisborgara sem ella hefðu lakari möguleika til að stunda starfsgrein sina í 
ððni norrænu landi en þeir hafa nú samkvæmt samningnum frá 1981,

sem þannig telja að samningurínn frá 1981 s£ i mikilvægum atríðum hagstæðari fyrir norræna 
ríkisborgara en EES-samningurínn,

sem telja einnig að þau ákvsði i samningnum frá 1981 sem eni i andstöðu við EES-samninginn 
geti ekki veríð áfram í nýjum nomenum samningi og að nýjan nornenan samning þurfi einnig að 
aðlaga svo að hann sé i samnemi við EES-samninginn,

sem að lokum telja einnig aö aðlagaður samningur skuli gilda um alla þá sem eni í þeim starfs- 
greinum sem samningurínn naer til,

hafa ákveðió að geta nýjan samning um sameiginlegan norraenan vinnumarkað fyrir ákveðnar 
heilbrígðisstéttir og dýralækna svohljððandi:

Gildissvið
1. gr.

Samningur þessi gildir um starfsmenn sem eru ríkisborgarar í Danmðricu, Finnlandi, Islandi, 
Noregi og Svíþjóð, hér eftir nefnd samningsríkin, sem tilheyra einhverri þeirra starfsgreina sem til- 
greindar eni i vióauka 1.

Almennar reglur um viðurkenningu á starfsmönnum 
i öðru samningsrfld

2. gr.
Sá sem hefúr i einhveijum samningsríkjanna fengið Iðglega viðuikmningu sem starfsmaöur i 

starfsgrcin samkvaemt 1. gr., sbr. viðauka 1, á r6tt £ með þeim skilytóum sem sett cru i sámningi 
þessum að fá viðurkenningu f sérhverju hinna ríkjanna sem hefur ékvaeði um slika viðurkenningu.

Það sem segir i I. mgr. um viðurícenningu skal gilda annars vegar fyrir þann sem starfar eða 
sem á létt til að starfa sem lyfjafræöingur í einhverju rfkjanna, hins vegar fyrir þann sem má, þótt 
hann sé ekki lyfjafiræðingur, afgreiða lyfteðla 1 lyQabúð (farmaceut i Finnlandi, aðstoðarlyQafrieð- 
ingur á íslandi, reseptar 1 Noregi og receptaríe í Svlþjóð).

Starfsmenn sem hlotiö hafa menntun l samningsriki er ekki hefur ákvæöi um viðurkenningu á 
þvi starfi sem um neðir skulu i þeim tilvikum sem um raeðir i 5. til 12. gr. eiga rétt á að fá vióur- 
kenningu i þeim samningsrikjanna sem hafa ákvsði úm slika viðurícenningu.



í viðauka 2 greinir 1 hvaða rfkjum og fyrir hvaða starfsgreínar ákvatöi um viðurkenningu gilda 
. við gildistöku samningsins.

3. gr.
Sá á rétt til viðuikenningar sem hjúkrunarfrsðingur samkvsmt þessum samningi sem lokið 

hefur menntun i aimennri hjúkrun.
Hjúkrunarfrstðingur sem lokið hefur námi i öðrum greinum hjúkrunar skal metast einstaklings- 

bundið i hverju riki.

Sértlök skilyrði sem kreQast má fyrir viðurkenningu
4. gr.

Danmörk getur krafist sem skilyrðis fyrir viðuikenningu sem tandplejer að umsækjandi sem 
ekki hefur menntun til að aðstoða við að setja i og taka úr tannstillingaruekjabúnað Ijúki reynslutíma 
sem ekki sé lengrí en þrjú ár eða taki hsfhispróf. Umsskjandi skal eiga létt á að velja milli reynslu- 
tima og hæfhispröfs.

Reglur sem varAn star&greinar sem reglur um viðurkenningu 
gilda ekkl um f Sllum samningsrfkjunum

5. gr.
Sá á létt á að fá viðuikenningu sem ergoterapeut i Danmörku, Finnlandi og Noregi og iðjuþjálfi 

á íslandi sem hefur lokið f Svfþjóð námi f iðjuþjálfún (arbetsterapeutexamen) eða lokið eldri menntun 
sem viðurkennd er af til þess bsnim yfirvöldum.

6. gr.
Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem optiker i Finnlandi, Noregi og Svfþjóð og sjóntskjafrsð- 

ingur á íslandi sem f Danmörku hefúr lokið fimm ára undintððunámi i sjóntskjafrsði við sérskóia 
eða lokið, áður en samningurinn öðlast gildi og honum verið beitt um sjóntskjafrsðinga, verknámi 
f greininni.

7. gr.
Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem sálfheðingur á Islandi og psykolog i Noiegi og Svíþjóð
a) sem hefúr staðist í Danmörku kandídatspróf I sálÍTæði (cand.psych.) eða embættispróf f 

sálfrsði og
b) sem hefúr staðist i Finnlandi kandidatspróf i sálfrsði.

8. gr.
Sá á rétt á að fá vióurkenningu sem röntgenskötare f Finnlandi, röntgentæknir á íslandi og 

radiograf i Noiegi
a) sem hefur fengiö leyfi f Danmörku sem radiograf i samtsmi við reglur yfirstjómar heil- 

brigðismála og
b) sem hefúr lokið i Sviþjóð menntun á heilbrigöisbraut í röntgengreiningu (90 punktar) eða 

lokið eldri menntun sem viðurkennd er af til þess bcrum yfirvöldum.

9. gr.
Sá á rétt á aö fá viðurkenningu sem mcntalvárdare f Finnlandi og hjelpepleier innan geðhjúkr- 

unarstéttarinnar f Noregi
a) sem hefur fengið leyfi f Danmörku sem plejer í samrsmi við leglur yfirstjómar heilbrigöis- 

mála frá árinu 1977 eða siðar og
b) sem hefúr uppfyllt I Sviþjóð giidandi kröfur um menntun og starfsreynslu skötare f psykia- 

risk váid eða lokiö eldri menntun sem viðuikennd er af tíí þess bsrum yfirvöldum.

,0 -Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem tandskötare I Finnlandi, aðstoðarmaður taimlsknis á Islandi 
Og tandsköterska f Svfþjóð *em hefúr lokið f Danmörku eöa Noregi skipulagöri menntun sem klinik- 
assistent eða tannlegeassistent
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11. gr-
Sá á rétt á að fá viðurkcnningu sem tandtekniker í Finnlandi og Svíþjóð
a) sem hefur lokið f Danmðrku fjögum ára menntun sem laboraioríetandtekniker við sérskóla 

eða lokið eldri menntun sem viðurkennd er af tíl þess bærum yfirvöldum og
b) sem hefur fengið sveinsbréf { Noregi í tannsmíði.

l 2 &- cSá á rétt á að fá viðurkenningu sem primðrskðtare í Finnlandi, sjúkraliði í  Islandi og hjelpepleier
í Noregi sem

a) hefur fengið leyfi f Danmörku sem sygehjælper og
b) sem uppfyllir f Svíþjóð gildandi kröfiir um menntun og starfsreynslu fyrir undersköterska 

eða sambsrilega eldri menntun sem viðurkennd er af til þess bsnim yfirvöWum.

ÁkTieðí um viöurkeimíngu star&greinar
13. gr.

Aður en samningsríki setur ákvæði um viðurkenningu á starfsgrein sem um getur í 1. gr„ sbr. 
viðauka 1, og reglur hafa ekki áður verið settar um f ríkinu, skal það hefja samningaviðneður um 
skilyrði fyrir vióurkenningu við hin rlkin sem samningurinn gildir um varðandi þessa starfsgrein.

14. gr.
Nú ganga f gildi reglur um viðurkenningu á starfsgrein sem um getur f 1. gr. f samningsríki 

þar sem slíkar reglur gilda ekki við undirritun samningsins og falla þi ákvæðin um starfsgreinina f
5. til 12. gr. úr gildi. Um hlutaðeigandi starfsgrein gildir eftir það meginreglan um viðurkenningu 
f öðru samningsríki.

Tilkynningar um nýjar regiur skal senda með gððum fyrirvara fyrir gildistöku þeirra til sænska 
utanríkisiíðuneytisins.

Viðurkennlng á sérsvfðí
15. gr.

Nú hefur læknir eða tannlsknir fengið viðurkenningu f einhverju samningsríkjanna sem sérfræð- 
ingur og skal hlutaðeigandi þá eiga rétt á samsvarandi viðurkenningu f ððru samningsriki að þvf 
tilskildu

að hann hafi fengið og hafi enn ótakmarkaða viðurkenningu sem læknir eða tannlsknir I þessu 
riki og

að hlutaðeigandi starfsgrein sé viðurkennd þar sem sérgrein samkvsmt þeim ákvsðum sem 
gilda um rétt lskna og tannlskna til að kalla sig sérfræðinga.

16. gr.
Nú hefur sjóntækjafræðingur fengið leyfi til að starfá sem kontaktlinsoptiker I Finnlandi, Noregi 

og Svíþjóö og skal hann þá eiga rétt á samsvarandi viðurkenningu f hinum samningsríkjunum.
Sjóntækjafiraeðingur f Danmðrku, sem hefur lokið 1. og 2. stigi í augnlinsunámi því sem viður- 

kennt er af atvinnumálaráðuneytinu, skal einnig eigar rétt á viðurkenningu sem kontaktlinsoptiker f 
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð.

Réttur til að fá leyfi sem kontaktlinsoptiker í öðru samningsríki samkvsmt 1. og 2. mgr. er 
háður því að sjóntskjafheðingurinn hafí fengið þar leyfi sem sjóatækjafræðingur og haft það enn.

Umsókn um viðurkeiiningu og ákvörðun
17. gr.

Sá sem sskir um viðurkenningu samkvsmt samningi þessum skal sanna fyrir yfirs^jóm heil- 
brigðismála eða yfirstjóm dýralæknamála eða sambsrilegum yfirvöldum f rfkinu að hann uppfylli 
skilyiði samningsins.
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Viöurkenningu skal tilkynna þeim umsskjanda sem uppfyllir framangreind skilyrði nema þær 
aðstæður séu fyrir hendi sem leitt geta til afturköllunar á viðurkenningunni.

Hlutadeigandi yfirstjómir skulu láta hver annarri í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna 
umsókna um viöurkenningu.

Afturköllun á viðurkenningu o.fl.
18. gr.

Hafi viöurkenning veríö afturkölluð af þvi samningsdki sem upphaílega tilkynntí um hana skal 
afturkalla viöuikenningu sem annaö samningsríki tilkynnti um siöar. Annars má einungis afturkalla 
siöari viöurkenningu samkvsmt gildandi reglum í því samningsriki sem hefur tílkynnt um hana.

Ef til þess bær yfuvðld afturkalla viðurkenningu tíl starfsmanns sem fengiö hefur viöuikenningu 
í öörum samningsríkjum skal tilkynna hlutaöeigandi yfirstjómum I viökomandi samningsríkjum um 
afturköllunina og ástsöur hennar. Slikar tilkynningar skal einnig senda ef réttur staifsmanns til aó 
ávísa lyfjum eöa áfengi fiá lyQabúö hefur verið takmarkaður eöa hann hefur sjálfviljugur afsalaö 
sér þeim rétti eða rétti til þess að inna af hðndum staif sitt

Almennar grundvaiiarreglur
19. gr.

Af ákvsöum EES-samningsins leiðir að staifsmaður sem er ríkisborgari i ríki sem samníngurinn 
nsr til á rétt á að leita sér atvinnu og taka vinnu í sérhverju öðru riki sem samningurinn nær til. 
Af EES-samningnum leiðir einnig aö slikan starfsmann má ekki meðhöndla með öðnim hstti en 
ríkisborgara hlutaðeigandi ríkis aö þvi er vaiðar Ld. ráöningarkjðr og félagsleg kjör.

Af EES-samningnum leiðir einnig að ríkin þurfa i ákveðnum tílvikum að grípa til viðeigandi 
aögeröa til aö gera einstaklingi, sem vill stunda vinnu f öðni ríki sem samningurinn nsr til, kleift 
aö fá upplýsingar um þá löggjöf sem gildir um starfsemina. Það leiðir einnig af ákvsðum EES- 
samningsins að ríkin þurfa við ákveðnar aðstsöur aö gefa einstaklingum kost á að afla sér þekkingar 
í því tungumáli sem kunna þarf til að starfa í starfsgreinínni i gistiiikinu.

Við ráðningu innan starfsgieina sem samningur þessi nær til skal vinna i staifsgreininni teljast 
jafngild án tillits til þess i hvaða samningsríki hún er unnin, jafnvel þótt slíkt leiöi ekki af EES- 
samningnum.

20.gr.
Varöandi ráðningu starfsmanna sem samningur þessi tekur til skal farið eftir ákvsðum samnings 

frá 6. mars 1982 um sameiginlegan norrænan vinnumarkað ásamt þeim reglum um norræna vinnu- 
miðlun sem ákveönar voru i sambandi við framkvæmd hans.

Hiutaóeigandi yfúsljömum i samningsríkjunum ber aö fylgjast meó þróuninni á vinnumaikaönum 
hjá þeim staifsgreinum sem samningurinn nsr ti) og tílkynna nefhd þeirri sem sett er á stofh samkvsmt
8. gr. í samningi um sameiginlegan norrsnan vinnumaxkað séu sérstakar ráóstafanir nauðsynlegar.

Yfirstjömunum ber einnig að senda hver annarrí þ sr tilkynningar og upplýsingar sem þýöingu 
hafa viö mat á þróun vinnumaikaöaríns fyrír hlutaðeigandi starfsgreinar.

21. gr.
Samningsríkin skulu i sameiningu fylgjast meö framkvæmd samningsins og gera þær breytingar 

og viðbætur sem þróunin kann aö gefa titefhi til.

Giidistaka
22. gr.

Hafi allir aðilar tilkynnt ssnska utanrfkisráðuneytinu að samningurinn hafi veríö staðfestur skal 
hann ganga i gildi sama dag og EES-samningurinn. Nú hafa þeir ekki allir tilkynnt um staöfostingu 
þegar EES-samningurinn gengur i gildi og skal samningurinn þá ganga í gildi 30 dögum eftir þann
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dag sem ssnska utanríkisráöuneytinu hefur boríst tilkynning frá öllum aöilum um aö hann hafi vcnó 
staöfcstur.

Geti ísland ekki lfitið samning þennan gilda um allar staifsgreinar sem tilgreindar eru 1 1. gr., 
sbr. viðauka 1, og sem viðurkenning gildir um á íslandi, skal ísland tílkynna þetta til saenska utan- 
ríkisráöuneyti sins um leiö og tilkynnt er aö samningurínn hafi verið stáðfestur. ísland getur síðar 
hvensr sem er tilkynnt með sama hctti aö það s£ tilbúið til að Iáta samninginn gilda um eina eöa 
fleiri þeirra starfsgreina sem tilgreindar eru í 1. gr., sbr. viðauka 1. Jafhvel þótt ísland geti dcki látið 
samnmginn gilda um allar starfsgreinar sem hann natr til skal hann cftir því sem við á gilda fyrir 
aöra aðila í samskiptum þeirra fyrir allar stórfegreinar sem tilgreindar eru f I. gr., sbr. viðauka 1.

Ssnska utanrfkisráðuneytið skal tilkynna aðilunum um móttðku tilkynninga sem að framan 
greinir og um gildistöku samningsins.

Ssnska utamikisráðuneytið skal einnig tilkynna hinum aðilunum um
a) ákvaiöanir samkvsmt 2. mgr. 14. gr. og
b) uppsögn og tilkyiuiingar samkvsmt 25. gr. ásamt gildistðkutima.

23. gr.
Ef samningsriki setur reglur um viöurkenningu nýrrar staifsgreinar sem samningurínn n sr til 

þi gilda ákvsöi samningsins um starfsgreinina með sama hætti og um starfsgreinar sem viðurkenndar 
voni við undirskrífl samningsins.

24. gr.
Er samningur þessi gengur f gildi falla úr gildi
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar firá 25. ágúst 1981 um viðurkenn- 

ingu á starfsrtttindum ákveöinna starfsstétta innan heilbrigöisþjönustunnar og dýralsknaþjðnustunnar 
sem ísland geiöist aðili að,

samkomulag fiá 27. ágúst 1987 ásamt viöbötaibökun og samkomulag frá 28. febrúar 1990 um 
breytingu á samningnum frá 1981 og

samkomulag fiá 28. febrúar 1990 um breytingu á viðbótarbókuninni.

Uppsðgn oJ .
25.gr.

Sériiver aðili getur sagt upp samningi þessum með skriflegri tilkynningu til ssnska utanríkis- 
ráðuneytisins. Hafi einn aðili sagt samningnum upp fellur hann úr gildi cftir þann frcst sem greinir 
I siöustu málsgrein þessarar greinar.

Eftir aö samningurínn hcfur ðölast gildi getur sérhvcr aöili tilkynnt aö hann óski eftir aö samn- 
ingurinn gildi ekki lengur fyrir dlgreinda starísgrein. Slika tilkynnmgu skal senda ssnska utanríkis- 
ráöuneytinu. Hafi einhver aðilanna sent slika tilkynningu fellur samningurinn úr gildi varðandi þá 
starfsgrein cftir þann ftest er aö neöan greinir.

Uppsagnir og tílkynningar samkvsmt grein þessari fá gikii um áramót eöa um mitt ár sem er nsst 
þvf aö sex mánuðir s6u liðnir fifá þvf aö uppsðgn eða tilkynning bant ssnska utanrfkisr&ðuneytinu.

26.gr.
Frumeintak þessa samnings skal varðveita hjá ssnslca utanríkisráðuncytinu sem skal senda 

staðfest afrít til hinna ‘aðilanna.

Þessu til staöfestu hafa fulltrúar rikjanna, sem til þcss hafa fultt umboð, undiiritað samning 
þennan.

Gj&rt f Arjeplog 14. júni 1993 í einu eintaki á dðnsku, finnsku, Islensku, norsku og ssnsku 
og skulu allir textarnir jafngikiir.
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ViAauki 1

Heitl starftgreina

í  Sviþjóð I Danmörku í Finntandi Á íaUndi 1 Noregi
1. ISkare læger Uiklritflikaie Islcnar leger
2. tandiakaie tandlsger hammasliiklrit/tandlSkare tannÍKknar tannleger
3. sjukskfilenkor sygeplejersker sairaanhoit̂ jat/sjuksjötare hjúknmarineðingar sylcepleiere
4. apotekaie provisoier proviisorit/provisorcr lyfjaftcðingar provisorer
5. sjukgymnaster fysiotenpeuter lukinuvoimistelijat/

fysioterapeutcr
sjúkraþjilfarar fysioterapeuter

6. arbetsterapeuter ergoterapeuter tolmintaterapeutit/
ergoterapeuter

iðjuþjálfar ergoterapeuter

7. bammorskor jordem0dre kitilöt/barnmorskor ljðcmEður jordnwdie
8. distriktsskfiteiskor sundhedsplejersker terveydenhoitajat/ * helies0stre

hilsovlrdara
9. optiJcer optikert optikot/optiker sjóntirkjafrxöingur optikeie

10. psykologer psykologer psykoiogit/psykologer sálfneðingar psykoioger
II. receptarier * bnnaseutit/lannaccuter aðstoðarlyfjafirEðingar reseptaier
12. iðntgenassistenter radiognifer iðntgethoitajat/rðotgenskötare röntgentsknar radiografer
)3. skötaie i plejere midenterveyshoitajat/ * hjelpepleiere i

psykiatrísk vírd mentalvirdare psykiatrisk
sykepleie

14. tandhygieneister tandplejere hammashuoltajat/ uumfncðtaigar tannpleiere
tandhygienlster

15. tandskðterskor klinikassistenter hammashoitajat/tandhygienister aðstoðarmenn taimlskna tannlegeassistenter
16. tandtekniker iaboratorie-

tandtekniker
hammasteioiikot/landiekniker ekici innan ramma 

samningsins
tamteknikeie

17. underskðterskor sygdýclpere perudioitajat/priniiisk&taR sjúkraliðar hjelpepieiere
18. veteriidier dyrlcger eUlnliikirit/vctcrinirer dýralrkrur veteriruerer
19, kinopraktorcr kiropraktorer kiropraktikot/kiropraktorer hnykkjar kiroprnktorer

1 Suufsgieinin er ekki fyrir hendi ( þessu bndi

ViAaukl 2
Starfsgrein

1. læger/iaákSritlakare/lœlcnar/legCT' 
lákare

2. tandlæger/hanunaslð£kárít;tandlSkare/ 
tannlsknar/tannlegei/tandlðkare

3. sygeplejcrcker/sairaanhoitajat; 
sjuksjötare/hjúkninarfræöingar/ 
sykepleiere/sjuksjðterskor

4. provisorer/proviisoríUprovisoret/ 
lyfjafræðingar/provisorer/apotekare

5. fysioterapeutn/láákintivoimistelijat; 
fysioterapcutcr/sjúkraþjálíarar/ 
fysioterapeuter/sjukgymnaster

6. ergoterapeuter/ioimintaterapeutit; 
ergoterapeuter/iöjuþjálfar/ergoterapeuter/ 
arbetsterapeuter

DK SF ÍS N S
X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X



7. jordem0dre/lcStilöt;b»minorskOT/ x x x x x
Ijósmæður/jordmBdre/bammorskor

8. stmdhedspiejenker/terveydenhoi tajat; x x * x x
hálsovárdare/*/helses0stre/distrikts-
skðterskor

9. optíkere/optikot;optiker/sjóntækja- x x x x
fréeöingar/optikere/optiker

10. psykologer/psykologit;psykologer/ x x x
sálfrsðingar/psykologer/psykologer

11. ♦/farmaseutit;fannaceuter/aðstoöar- * x x x x
lyfjafrteöingar/reseptarer/receptarier

12. radiografer/rðntgethoitajauröntgen- x x x
skötare/röntgentaknaiyradiografer/
röntgenassistenter

13. plejere/mielenterveyshoitajat; - x * x -
mentaIvárdare/*/hjelpepleiere i
psykiatrisk sykepleie/skötare i 
psykiauisk várd

14. tandplejere/hammashuoltajat;tand- x x x x x
hygienister/tannfneöingar/tannpleiere/
tandhygieneister

15. klinikassistenter/hammashoitajat; x x - x
tandskötare/aöstoöarmenn tannhekna/ 
tannlegeassistenter/tandsköterskor

16. laboratorietandtekniker/hammas- - x - x x
teknikot; tandtekniker/tannsmiöir/
tannteknikere/tandtekniker

17. sygel\jælpere/perushoi&úat;prim&r- x x x
skötare/sjdkraliöar/hjelpepleieie/
undersköterskor

18. dyiteger/eUUnUfikbit;veterinirei/ x x x x x
dýralaknar/veteriiwerei/vetcrinirer

19. kiropraktorer/kiro|»Ttktikot;kiro- x - x x x
praktorer/hnykkjar/kirojHaktorer/
kiropraktorer

1 Engar reglur gilda nú um sálfheöinga i Danmöricu en munu gilda 1. janðar 1994.

x -  reglur gilda um starfsgreinina i þessu landi
- -  reglur gilda ekki um tteftgreiiúna i þessu landi
* « starfsgreinin er ekki fyrir hendi i þeúu landi hvorki sem starfsgietn sem reglur

gilda um né sem starfsgrein sem reglur gilda ekki um

30. desember 1993 1633 Nr.
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AUGLÝSING
um breytingar á Norfturlandasamningi um sameiginlegan norrœnan vinnumarkaO fyrir 

tðteknar heilbrigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralsekna.

Hinn 12. mars 2001 var sænska utanríkisráðuneytinu afhent staðfestingarskjal íslands vegna 
samnings um breytingar á Norðurlandasamningi um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir 
tilteknar heiltxigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralækna frá 14. júní 1993, sem gerður var f Ósló 11. 
nóvember 1998, sbr. auglýsingu í C-deild Stjómartíðinda nr. 36/1993 þar sem samningurinn er birtur. 
Samningurinn öðlast gildi 1. apríl 2001.

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari.
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.

Utanríkisráðuneytinu, 14. mars 2001.

Halldór Ásgrímsson.

Sverrir Haulcur Gunnlaugsson.

FgghyaL

SAMNINGUR 
milli Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar

um breytingar á samningi frá 14. júní 1993 um sameigiiilegan norneun vinnumarkað 
fyrir tflteknar heilbrigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralsekna.

Rfldsstjómir Danmerkur, Finnlands, fslands, Noregs og Svíþjóðar óska eftir að breyta samningi 
um sameiginlegan vinnumarkað fyrir tilteknar heilbrigðis- og hjúknmarstéttir og dýralækna firá 14. júní 
1993 og hafa komið sér saman um eftirfarandi:

1.gr.
1. gr. breytist og hljóðar þannig:
Samningur þessi gildir um starfsmenn sem eru ríkisborgarar Danmeikur, Finnlands, íslands, 

Noregs eða Svíþjóðar, hér á eftir nefhd samningsríkm, og sem tilheyra einhverjum þeim starfsgreinum 
sem upp eru taldar í 1. viðauka.

2.gr.
2. gr. breytist og hljóðar þannig:
Sá sem hefur í einhveiju samningsríkjanna fengið sambærilega, löglega viðuikenningu sem 

starfsmaður í starfsgrein skv. 1. gr., sbr. 1. viðauka, skal með þeim sldlyrðum sem sett eru í þessum 
samningi eiga rétt á að fá sHka viðurkenningu í séihveiju hinna ríkjanna þar sem í gildi eru ákvsði um 
viðurkenningu af þessu tagi.

Það sem segir í 1. mgr. um viðurkenningu skal gilda á tilsvarandi hátt, annars vegar um þann sem 
starfar eða hefur rétt til að starfa sem lyQafrasðingur í einhverju rikjanna og hins vegar um þann sem 
má, þótt hann sé ekki lyfjafræðingur, afgreiða lyf samkvsmt lyfseðlum í lyfjabúð (farmaceut í 
Finnlandi, aðstoðarlyQafTæðingur á IsUndi, receptar í Noregi og receptarie í SvíþjóS).

Starfsmerm sem hlotíð hafa menntun í samningsrfld þar sem ekki eru í gildi ákvasði um 
viðuikenningu á því starfi sem um ræðir skulu f þeim tilvikum sem um ræðir f 5.-12. gr. eiga rétt á að 
fá vifitnkennmgu í þeim sammngsríkjanna sem hafa ákvæði um slíka viðuikenningu.

í 2. viðauka greinir í hvaða rfkjum og fyrir hvaða starfsgreinar ákvsði um viðmkenningu gilda 
við gildistðku samningsins.
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3. gr.
4. gr. breytist og hljóðar þannig:
Danmörk getur sett skilyrBi fyrir ótakmarka&ri löggildingu sem tandplejer að umsækjandi vinni 

ákveðinn tíma til reynslu eða gangist undir hæfnispróf. Umsækjandi getur valið um hvort hann vinnur 
í ákveðinn túna til reynslu eða gengst undir hæfhispróf.

4. gr.
6. gr. breytist og hljóðar þannig:
Sá sem fengið hefur viðmkomingu á íslandi sem sjóntækjafræðingur á rétt á að fá viðurkenningu 

sem optiker f Danmörku, Fúmlandi, Noregi og Sviþjóð að því tílskildu að hann hafi lokið námi f 
einhvaju hinna samningsrfkjanna sem hægt er að leggja tíl grundvallar löggildingu hans sem optiker 
í því landi.

5. gr.
7. gr. samningsins fellur niður.

6. gr.
9. gr. breytist og hljóðar þannig:
Sá á rétt á að fá viöurkermingu sem mentalvðrdare eða nðrvðrdare í Finnlandi, sjúkraliði á sviði 

geðhjúkrunar á íslandi, og hjelpepleier á sviðinu pisykiatrisk sykepleie f Noregi
a) sem hefur aflað sér sldlríkja í Danmörku sem social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) eða 

sem plejer í samræmi við reglur settar af Sundhedsstynelsen á árinu 1977 eða síðar eða
b) sem hefur í Svfþjóð uppfyllt gildandi kröfur um menntun og starfsreynslu skötare i psykiatrisk 

vörd eða hlotíð eldri menntun, viðuikennda af til þess bærum yfirvöldum, fyrir skötare i psykia- 
trisk vfiid.

7.gr.
10. gr. breytist og hljóðar þannig:
Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem tandskötare eða rðrvðidare f Finnlandi, tannlckmr á íslandi 

og tandsköterska f Svíþjóð
a) sem hefur lokið reglulegu námi sem tandklinikassistent f Danmöiku eða
b) sem hefur lokið reglulegu námi sem tannlegesekretær í Noregi.

8.gr.
Sá á iétt á að fá viðuikenmngu sem tandtekniker f Rnnlandi og Svíþjóð sem

a) hefur lokið í Danmörku Qögurra til fimm ára námi sem laboratorietandtekniker við starfsmennta- 
skóla eða lokið eldra námi, viðurkenndu af til þess bærum yfirvöldum, fyrir laboratorietand- 
tekniker eða

b) hefur fengið sveinsbréf í Noregi f tannsmiði.

9. gr.
12. gr. breytist og hljóðar þannig:
Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem primfirskðtare eða nfirvfirdare í Finnlandi, sjúkraliði á íslandi 

eða hjelpepleier f Noregi sem
a) hefur aflað sér skilríkja í Danmöiku sem sygehjælp>er eða social- og sundhedsassistent (SOSU- 

assistent) eða
b) uppfyllir þasr kröfur sem gilda í Svíþjóð um menntun og starfsreynslu fyrir undersköterska eða 

hefur aflað sér sambærilegrar eldri menntunar sem viðuricennd er af til þess bsnim yfirvöldum.

10. gr.
12. gr. a er ný og hljóðar þannig:
Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem laboratorieskötare f Finnlandi, meinatæknir á íslandi og 

bioingenj^r í Noregi sem
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a) lokið hefur reglulegu námi f Danmörku sem hospitalslaborant eöa
b) lokið hefur námi í asðri skóla í Svíþjóð sem biomedicinsk analytiker eða hlotið sambærilega eldrí 

menntun sem viðuikennd er af til þess bærum yfirvöldum.

11. gr.
12. gr. b er ný og hljóðar þannig:
Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem fodterapeut í Danmöiku, fotvárdare í Finnlandi, fótaaðgerða- 

fræðingur á íslandi og fotterapeut f Noregi sem lokið hefur námi í Svíþjóð í fótaaftgerðum sem 
viðbótamámi í fullorðinsfiræðslu á vegum bæjar- eða sveitarfélags, eða hefur áður lokið námi fóta- 
aðgeröarsérfræðings (sémámskeiði í fjölbrautaskóla).

12. gr.
12. gr. c er ný og hljóðar þannig:
Sá á rétt að fá vi&uikenmngu sem talterapeut í Finnlandi og logoped í Svfþjóð sem

a) hefur fengið viðurkenningu á íslandi sem talmeinafræðingur að því tilskildu að hann hafi lokið 
námi í Fíimlandi eða Svfþjóð sem hægt er að leggja til giundvallar löggildingu hans sem 
talmeinafræðings í þeim löndum eða

b) hefur lokið háskólaprófi í spesialpedagogikk við háskóla, með logopedi sem sérgrein.

13. gr.
16. gr. breytist og hljóðar þannig:
Hafi sjóntækjaíreðingur aflað sér starfsréttinda sem kontaktlinsoptiker í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi eða Svfþjóð fær hann staðfestingu á sömu réttindum í hinum rikjunum.
Réttur til staðfesdngar á starfsréttindum sem kontaktlinsoptiker f öðru samningsríki skv. 1. mgr. 

er bundinn því skilyrði að sjóntækjafræðingurinn hafi fengið viðuricenningu sem sjóntækjafræðingur í 
því ifki og hafi hana enn.

14. gr.
Samningurinn öðlast gildi á fyista degi nssta mánaðar eftir að öll samningsiíki hafa tilkynnt 

sænska utamíkisráðuneytinu að samningurinn hafi verið staðfestur.
Sænska utanríkisráöuneytið tilkynnir hinum samningsrfkjunum að það hafi fengið í hendur 

umrsddar tilkynningar og hvenær samningurinn öðlast gildi.
Samningur þessi skal gilda meðan samningurinn frá 14. júnf 1993 er í gildi.

15. gr.
Frumrit samnings þessa skal varðveitt í sænska utanrfkisráðuneytinu sem skal senda hinum 

aðilunum staðfest afrit af því.

Þessu til staðfestu hafa fulltníar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.
Gjört í Ósló hinn 11. nóvember 1998 í einu eintaki á dönsku, finnsku, fslensku, norsku og ssnsku, 

og skulu allir textamir jafiigildir.
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Viðauki 1. 
Heiti starfsgreina.

i  SvíþjóÖ í Dartmörku í Finnlandi á íslandi í Noregi

1. Ubue lager Uadirit/Hkaie læknar leger
2. taodUkaie tandlcger hammaslSákirit/

tandlákare
tannlæknar tannleger

3 sjukskðterskor sygeptejereker' sairaanhoitajat/
sjukskötaie

hjdknmaifrsðingar sykepleieie

4. apotekaie provisorer proviisorit/
provisoier

lyQafrx&ingai provisorer

5. sjukgymnaster fysioterapeuter fysioterapeutit/
fysioterapeuter

sjðkraþjálfarar fysioterapeuter

6. arbetsterapeoter ergoterapeuter toimintaterapeutit/
ergoterapeuter

iöjuþjálfar ogoterapeuter

7. bammorskor jordemödie kitilöt/bammorskw IjósmcÖur jordmödre

8. distriktsskðierskor snndhedsplejersker terveydeuhoitajat/
hllsovSrdaie

[staifsgieinin er 
ekki til ( landinu]

helsesöstre

9. optiker optikere optikot/optiker sjöntskjafixðingar optikere

10. psykoioger psykologer psykologit/
psýkologer

sálfrsöingar psykologer

11. receptarier [starfsgreinin er 
ekkitUílandinu]

farmaceutit/
fannaceuter

aöstoðar-
lyQafirsÖingar

reseptarer

11 iðntgenassistenter radiografer röntgesboitajat/
rðntgenskötare

röntgenueknar ntdiografer

13. skötare i psykiatrísk 
vlrd

piejere/social- 
og stmdheds- 
assistenter

udelentaveyshoi- 
tajatAnentalvlnlare og 
lflúhoitajat/nSrvárdare

sjúkraliðar hjelpepleieie i
psykiatrisk
sykepleie

14. tandhygienister tand|dejeie hamashuohajat/
tandhygienister

tannfrsðingar tannpleiere

15. tandsköterskor tandklbúkassistenter hammashoitajat/ 
tandskötaie og 
lihðtoitajat/olrvárdaie

tannueknar tannhelsesekretsrer
og
tannlegesekieterer

16. tandtekniker laboratorie-
tandtoknikere

hammasteknikot/
OnAekmker

tannsmiöir tannteknikere

17. nndenkötenkor tygfhjtípm/ 
social- og sumfiieds- 
assistenter

perasboitajat/ 
primlnkötaie og 
ilhihoitajat/nlivlrdaie

sjúkraliöar hjelpepleiere

18. veteringier dyrlager ellinUUclrit/veterinlier dýralcknar veterin*rer
19. kiropraktorer kiropraktorer kiropraktikot/kiropraktoier hnykkjaiar kiropraktorer
20. biotnedicinska hospitaUlaboranter laboratoriohoitajat/

laboratorieskötare
mwMhrimar l»oinge&j0rer

21. logopeder [staifsgreinin er ekki 
tilílmdiiiu]

puheterapeutit/
taitoapeaier

tahneinaficðmgar logopeder

22. fbttoipeuter fodterapmter jalkojenhoitajat/
fotv&daie

fötaaögeröa-
fneöingar

fotterapeuter

1) Gnenlenslör hjðknmaiteOiiigar meC autorUatúmgbevis þar sem fram kemar að menttun þeúra sé tambcrileg danskri 
meantnn í greininni eiga á viðaikamingu f wmringwflqunum f samnemi viö ákvæði tamningiins. Heimas^órn Ormlands, 
stjdroardeild fyrir heilbrigtH, umbverfismál og rannMSiadr (Grönlands Hjemmestyie, Direktoratet fbr Sondhed, MiljO og 
Forskning) beftir lýst yfir að iá sem hefor hiotið viöurkenningu sem hjðkninar&cUngur f efaihverju samningsrfkjamui muni fá 
viOudcemimgu sem hjúknmarfheðingur f GrsniandL
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Viðauki 2.

x = í gOdi eru reglur um staifsgreinina f þessu landi
- = ekki em f gildi reglur um starfsemina f þessu Iandi
* = starfsgreinin er ekki til f þessu landi, hvorid sem starfsgrein er icglur gilda um né sem starfsgrein er reglur gilda ekki um.

Starfsgrein __________________ R i k i_______
DK SF fs N s

1. læger/l&ðkðrit, liikare/læknar 
leger/lakare

X X X X X

2. tandlæger/hammaslflflkarit
tandlflkare/tarnilgknar/tannleger/
tandiakare

X X X X X

3. sygeplejersker1 /sairanboitajat, 
sjukskötare/hjúkrunarftæðingar/ 
sykepleiere/sjuksköterskor

X X X X X

4. provisOTer/proviisorir, provisorer/ 
lyQafrasöingar/provisorer/ 
apotekare

X X X X X

5. fysioterapeuter/fysioterapeutit, 
fýsioterapeuter/8júkraþjálfarar/ 
f^ioterapeuter/sjukgymnaster

X X X X X

6. ergeterapeuter/toimintatórapeutit/ 
ergoterapeuter/íðjuþjálfiar/ 
ergoterapeuter, arbetsterapeuter

X X X X X

7. jordemödre/kfitilöt bammorskor/ 
ljósmæður/jordmödre/bammorskor

X X X X X

8. sundhedsplejersker/terveydenhoitajat/ 
hfilsovardtw«/*/helse80stre/ 
distriktssköterskor

X X * X X

9. optikere/optikot, optiker2/
sjóntækjafræðingar3/optikere/op$iker

X X X X X

10. psykologer/psykologit/psykologer/ 
sálfræðingar/jwykologer/psykologer

X X X X X

11. */farmaceutit, farmaceuter/ 
aðstoðarlyQafræðingar/ 
reseptarer/receptarier

* X X X X

12. radiografer/röntgenhoitajat, - X X X -
röntgHiskötare/röatgenUeknar/
radiografer/röntgenassistenter

1) Onenienikir hjúkmnarfne6ingir með autorisatioasbevis þar sem fram kemur aC menntun þeúra sé sambterileg danskri 
mewttim í greininni eiga rétt á viCariœnningu f tamningsrflqmium í lamnemi viö fkvcði samnmgnns. Heimastjórn Gnenlands, 
s^dndeUd fyrir beiflxigM, umhverðsmál og lannsrtknir, (Qrmiands lyemmestyre, Piretaoratet for Stmdbed, MUjö og 
Forskning) hefig lýst yfir »6 sá sem befnr hlotið viOurkennmgu sem hjfflcrunarfrgiHngur i einhveiju samningsrlkýuina muni fá 
viðuriceimingu san hjtUnunarfreðingur f Gneniandi.
2) Frí og meO 1. janbar 1998 er f g&di nýtt prófbeiti: opuxnetristi; optometrisL
3) BmmgU lá, sem hlotíð hefur vitkuicömingu á fslandi scm sjfouctyfrctvingur eftir aB haf* lo)ri6 námi f einhvaju búma 
sanmingsrfkjanna sem hegt er að ieggja til grandvallar löggildmgu f þvf landi, sÚ  eiga rétt á að fá viðurkenningu sem optiker 
( M ntmi t^wintngnrflcjiiinn ii.
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Starfsgrein __________________ R í k i
DK SF ÍS

13. plejere, social- og sundhedsassistenter/ X - X
mielenterveyshoitajat, mentalvðrdare
lðhihoitajat, nfirvfirdare/sjtSkraliðar 
hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie/ 
skötere i psykiatrisk vðrd

14. tandplejere/hammashuoltajat, X X X X X
tandhygenister'Vtannfræðingar/
tannpleiere/tandhygieniser

15. tandklinikassistenter/hammashoitajat, X X - X
tandskötare, lðhihoitajat, narvgrdare/
tannueknar/tannlegeassistenter,
tannlegesekrtíærex/tandsköterskor

16. laboratorietandtekniker/hammasteknikot, X - X X
tandtekniker /̂tannsmiðir/tannteknikere/tandtekniker

17. sygehjslpere; social- og sundheds- - X X X -  
assistenter/perushoitajat, primárskötare,
Uhihoitajat, ngrvardare, sjúkraliðar/ 
hjelpepleiere/undersköterskor

18. dyriæger/eiainliUUc2irit,veterinarer/ X X X X X
dýralæknar/veterinaerer/veterinSirer

19. kiropraktorer/kiropraktikor, X X X X X
Idropraktorer/hnykkjarar/
kiropraklorer/kiropraktorer

20. hospitalslabc«anter/labOTatoriohoitajat, X X X -  
laboratorieskötare 6/meinat*knar/
bioingenjörer/biomedicinska analytiker

21. */puheterapeutit, talterapeuter/ * X X - X
talmeinafræðingar7/logopeder/logopeder

22. fodterapeuter/jaldojenhoitajat; X X X X -
forvfirdare/fótaaögeröafræöingar/
fotterapeuter/fotterapeuter

4) F ii og með 1. janúar 1998 a  í gildi nýtt prúfiieiti: gunhygiemsti; taadhygieaist
5) Frá og með 1. janúar 1998 er f gildi nýtt prófbeiti: hammastdmikko; detionm.
6) Frá og meö 1. jandar 1998 er f gOdi nýtt pröfiieiti: bkianalyytikko; Úoanalytiker.
7) Einungú t í  sem hlotífi heftir viðuikniningu f  fdandi lem talmdnafineaingur eftir að hafa lokið nimi f ednbveiju hinna
samntngrfjanna, sem hcgt er að leggja til gnmdvallar leggildingu f þvf lrádi, skal eiga rétt i  aB fii viðntkeoningu sem 
talmejnafneOingur f hinum samningsrikjunum.



De europæiske projekter

Nár flere europæiske universiteter nu begyn- 
der at arbejde pá at indrette deres psykologi- 
studier efter standardeme i EuioPsy, sá ved 
vi, at EFPA virker. Danmark spiller en bety- 
delig rolle i EFPA. Vi er stærkt repræsenteret 
fagligt og politisk. Vores væm om fag og pro- 
fession virker. Med de givne instrumenter for- 
már vi ikke blot at afværge angreb, men fak- 
tisk ogsá at forbedre og udvikle forudsætnin- 
geme for en stærk videnskab og profession.

I EFPA, den europæiske paraplyorganisa- 
tion med 200.000 medlemmer i 34 lande, var 
smertepunktet i mange ár, at i nogle lande var 
det svært at vinde politisk gehor for, at det 
kræver en lang grunduddannelse og supervi- 
seret praksis, nár vi skal udvikle fágligheden
-  den, der sikrer os trovæidighed hos myn- 
digheder og brugere. EFPA udvikiede da Eu- 
roPsy -  principper og retningslinjer for, hvor- 
danen gedigen uddannelse skulle se ud.

Et EU-direktiv fastslár, at er man psykolog 
i ét land, sá er man det ogsá i alle avrige EU- 
lande. En udenlandsk psykolog med en grund- 
uddannelse ná fire ár kunne altsá fá inv ril at 
praktiseie i Danmark -  hvad vi dog har et 
stærkt væm imod. Men i visse europæiske 
lande kan nationale standarder blive under- 
mineret af EU-lovgivning, hvis man ikke i tide 
skaber den nodvendige uddannelsesmæssige 
standard, og det er et problem.

Pá det kliniske omráde havde vi for fá ár 
siden en situation, hvor Dansk Evaluerings 
Institut arbejdede med at udarbejde standar- 
der for private uddannelser til psykoterapeut. 
Projektet led heldigvis skibbrud, men i pro- 
cessen blev alle parter klogere pá, at skal vi 
kunne præstere sikkerhed for vores klienter, 
sá kræver det ordentlig uddannelse og faglig- 
hed pá et hojt niveau.

En lignende bevægelse er altsá nu pá vej 
inden for psykologemes egne rækker i Euro- 
pa. EuroPsy er beslutning pá EFPAfe general-

forsamling planlagt til at skulle lanceres i 2009. 
Kon fortalt gár det ud pá, at har man en grund- 
uddannelse pá minimum 5 ár plus ét árs prak- 
tisk erfaring inden for det organisationspsy- 
kologiske, det pædagogisk-psykologiske eller 
det klinisk-psykologiske omráde, sá kan man 
erhverve det europæiske psykologdiplom (Eu- 
roPsy). Med dette i hánd kan man banke pá 
doren til et hvilket som helst andet land i 
Europa, der er med i aftalen, og arbejde som 
psykolog i dette land.

Hovedsigtet med EuroPsy er mobilitet for 
psykologeme og sikkeihed for brugere. Men 
der er ogsá en anden side: kvalitet i sável 
grunduddannelse og i efteruddannelse. Det 
med kvaliteten er helt centralt, og vi er glæ- 
deligvis vidne til, at store europæiske univer- 
siteter nu arbejder pá at indrette deres gntnd- 
uddannelser efter de principper og standar- 
der, der ligger bag EuroPsy. Det politiske sy- 
stem virker med andre ord.

Ðet handler selvfolgelig om politisk hánd- 
værk i forhold til báde EU og lil dc nationale 
regeringerogdereslovgivning. Men det hand- 
ler i den grad ogsá om klingende og insistc- 
rende faglighed. Det var en fornojelse at del- 
tage i en EU-finansieret eksperikonference om 
terrorberedskaber i London et par dage i den 
forgangne uge, ikke mindst betryggende, at 
Danmark var vel repræsenteret -  gud ske lov 
ikke med rædselsberetninger som dem, vi fik 
fra USA, England og Spanien. Men det var en 
ikke mindre fornojelse i weekenden at tage 
toget fra London til Paris for at tage del i ar- 
bejdet i den ekspengruppe i EFPA, der nu ar- 
bejder videre med udmontningen af EFPAs 
kvalitetsstempel.

Arbejdet gár planmæssigt -  der er nok at 
se til i de lande, der har stillet sig til rádighed 
som praveklude for implementeringen af Eu- 
roPsy, men hovedsigtet er klart, og málet med 
at pávirke og udvikle virker. Ja, EFPA virker.
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Jobannoncer2008
Psykolog Nyt + www.psykologjob.dk

Ved manus Ved reprol
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776 X  237 mm:
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Príseme gælderjobannoncer med 1 stilling. 
Prísliste: www.danskpsykologforening.dk

Farvetillsg (CMYK):
Sort + 1,2 eller 3 farven Kr. 1.400,-

Alle priser ekskl. moms.

Abonnement/2008:1.000 kr. + moms. 

Deadline (kl. 12)
Nr. Deadline Udgivelse
A 11/2 29/2
5 25/2 14/3
6 10/3 4/4
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