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Om utstedelse av studentlisens til helsefaglige studenter, elever og lærlinger 

Helsedirektoratets viser til brev av 03.04.2020 der det ble informert om forskriftsbestemmelse 
i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) om lisens til 
helsefaglige studenter.  

Medisin- og farmasistudenter i siste del av studiet får i henhold til egen forskrift  allerede 
studentlisens. Disse er følgelig ikke omfattet av bestemmelsen i Covid-19 forskriften.   

Som del av den pågående håndteringen av covid-19 pandemien, er det fortsatt behov for å 
mobilisere helsefagstudenter som reservepersonell i helsetjenesten. Helsedirektoratet ber 
derfor utdanningsinstitusjonene igjen om å melde inn studentgruppene som oppfyller vilkår 
for studentlisens via innmeldingsløsningen. Utdanningsinstitusjonene skal før studentene 
meldes inn, innhente samtykke fra den enkelte student. Den enkelte student skal ikke selv 
søke om lisens. Det utstedes ikke et dokument som viser til registreringen, men den enkelte 
student kan ta en utskrift av sin oppføring i helsepersonellregisteret. 

Studenter, elever og lærlinger kan meldes inn til studentlisens når de er i siste opplæringsår av 
utdanningen og har påbegynt eller skal påbegynne praksisdelen av utdanningen. 

Behovet for å mobilisere gjelder særlig sykepleier-, bioingeniør- jordmor- ambulanse- og 
vernepleierstudenter. Det kan bli behov for flere studentgrupper etter hvert, men 
Helsedirektoratet vil i første omgang oppfordre utdanningsinstitusjonene til å melde inn de 
nevnte studentgruppene til lisens. Vi håper at utdanningsinstitusjonen vil bidra på denne 
måten til å løse bemanningsutfordringene under pandemien. 

Vennlig hilsen 

Anne Farseth e.f. 
avdelingsdirektør 

  Cathrine Lien Jensen 
  seniorrådgiver 
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