
Ukrainske veterinærer i Norge 

Krigen i Ukraina har ført til en flyktningsituasjon som antas å vare lenge. I den forbindelse må det 

norske samfunnet forberede seg på å innlemme ukrainske flyktninger i det norske arbeidslivet. For 

Veterinærforeningen spesielt medfører dette at vi må være forberedt på å håndtere ukrainske 

veterinærer som ønsker og bør arbeide i Norge. Dersom du kommer i kontakt med ukrainske 

veterinærer i Norge ber vi deg om å henvise de til Veterinærforeningen slik at vi kan hjelpe dem 

videre.  

Under følger en kortfattet oversikt over reglene som gjelder for utenlandske veterinærer når de tar 

sikte på å arbeide i Norge.  

Autorisasjon 

Etter Dyrehelsepersonelloven § 4 tredje avsnitt kan autorisasjon som veterinær gis til den som har 

eksamen som er faglig «jevngod» med norsk utdanning. Hvis søkeren ikke har faglig «jevngod» 

utdanning med den norske, må hen på annen måte godtgjøre å ha «nødvendig kyndighet».  

Landbruks- og Matdepartementet avgjør etter konsultasjon med norske utdanningsinstitusjoner om 

søkeren har en «jevngod» utdanning med den norske. Ved forskrift er det bestemt at en rekke EU- og 

EØS-land sine utdanninger er jevngode med norsk utdanning etter EUs akkrediteringssystem. EU 

akkrediterer også utdanninger utenfor EU og EØS, herunder utdanninger fra Ukraina. For øyeblikket 

er utdanning som veterinær fra Bila Tsverkva akkreditert, og utdanning herfra er derfor jevngod med 

norsk utdanning.  Veterinærer med utdanning herfra skal derfor som klar hovedregel få autorisasjon 

som veterinær i Norge.  

Følgende skjema må fylles ut for å søke om autorisasjon 

Midlertidig lisens 

Det kan være flere grunner til at en med veterinærutdanning ikke oppfyller kravene til å få 

autorisasjon. Man kan ha utdanning fra et universitet som ikke anses «jevngod» med norsk 

utdanning, man kan mangle dokumentasjon på utdanningen, eller man kan ha forlatt landet sitt i 

krisetid før utdanningen ble avsluttet, for å nevne noen.  

I slike situasjoner kan man søke om midlertidig lisens etter Dyrehelsepersonelloven § 5. Lisensen kan 

tilpasses manglene som gjør at søkeren ikke får permanent autorisasjon. Herunder kan lisensen 

begrenses i tid og til bestemte stillinger.  

Søknadsskjema til autorisasjon og lisens finner man på Mattilsynets hjemmesider.  
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Lenke til informasjon på engelsk 

Veterinærforeningen er i kontakt med Mattilsynet for å fjerne kravet om bruk av ID-portal for å søke 

om midlertidig lisens.  

Må søkeren kunne norsk eller engelsk? 

Ved søknad om autorisasjon eller midlertidig lisens behøver ikke søkeren å oppfylle bestemte krav til 

språk. Likevel er det ved forskrift presisert at dyrehelsepersonell skal ha de språkkunnskapene som er 

nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse. Det er arbeidsgiver og øvrig personell som skal vurdere 

om språkkunnskapene er tilstrekkelige for den aktuelle arbeidsplassen. Dersom språkkunnskapene 
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ikke er gode nok til et forsvarlig arbeide må enten arbeidsoppgavene tilpasses for utlendingen, eller 

så må utlendingen arbeide et annet sted.  

 

Veterinærforeningens rolle 

Veterinærforeningen har bestemt at ukrainske flyktninger med veterinærbakgrunn skal gis 

midlertidig gratis medlemskap i foreningen ut året. Vi vil bistå disse medlemmene på lik linje som 

våre øvrige medlemmer, og ser spesielt for oss å hjelpe de med søknad om autorisasjon eller 

midlertidig lisens. Videre tar vi sikte på et godt samarbeid med Mattilsynet i denne prosessen slik at 

flyktningene på smidigst mulig måte kan integreres i det norske arbeidsmarkedet.   

Veterinærforeningen har vanskeligheter med å kartlegge omfanget av ukrainske veterinærer i Norge. 

Det er derfor ønskelig at klinikker eller personer som kommer i kontakt med ukrainske veterinærer 

henviser disse til foreningen.  


