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Statens autorisasjonskontor innførte 1. mars 2014 en ny ordning med elektronisk autorisasjonsdokument. 

Helsepersonell med autorisasjon kan selv skrive ut autorisasjonsdokumentet når de ønsker det.

Tidligere har helsepersonell fått utstedt og 
tilsendt et fysisk dokument fra Statens auto-
risasjonskontor som bevis på at de innehar 
autorisasjon for å praktisere som for eksem-
pel lege. Denne ordningen er nå avviklet 
og erstattet med elektroniske autorisasjons-
dokumenter (1).

Bakgrunnen for å avvikle den tradisjonelle 
ordningen med papirversjonen er blant annet 
at et skriftlig dokument i prinsippet bare er 
gyldig på utskriftstidspunktet. En autorisa-
sjon er å regne som ferskvare, og med den 
nye ordningen kan helsepersonell selv hente 
ut en skriftlig bekreftelse på autorisasjons-
status direkte fra registeret den dagen man 
trenger det. Utskriften vil være datert.

Elektronisk helsepersonellregister

Helsepersonellregisteret er helsemyndig-
hetenes register over alt helsepersonell med 
autorisasjon eller lisens etter helseperso-
nelloven, og veterinærer med autorisasjon 
eller lisens etter dyrehelsepersonelloven. 
Som erstatning for det fysiske autorisasjons-
dokumentet er det utarbeidet et nytt elektro-
nisk helsepersonellregister. Registeret er 
åpent for alle, og det er mulig å søke opp 
helsepersonell ved hjelp av fødselsdato, 
navn eller helsepersonellnummer. Helseper-

sonellregisteret ligger på autorisasjonskon-
torets hjemmeside https://hpr.sak.no/hpr/.

Registeret inneholder en oppdatert over-
sikt over alt autorisert helsepersonell til 
enhver tid. Her får man opplyst korrekt 
autorisasjonsstatus uansett hvor lenge det 
er siden autorisasjonen ble gitt. Registeret 
inneholder opplysninger om gjeldende auto-
risasjon, lisens og forskrivningsrett, og 
eventuelle begrensninger i disse. Det oppgis 
også eventuell spesialitet for leger, tannleger 
og optikere. Den nye ordningen vil også 
gjøre det enkelt for arbeidsgiver 
å kontrollere at autorisasjonen er i orden.

Statens autorisasjonskontor for helseper-
sonell (SAK), tidligere forkortet SAFH, 
er en statsetat som tildeler autorisasjon og 
lisens til helsepersonell, og organiserer tur-
nustjeneste for helsepersonell. Autorisa-
sjonskontoret er underlagt Helsedirektoratet.
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