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Tilleggsskjema for unntak fra krav 
til prøver ved søknad om norsk 
statsborgerskap
Fylles ut av helsepersonell
Det er et krav at den som søker om norsk statsborgerskap har 
bestått statsborgerprøven og en muntlig norskprøve på nivå 
B1. For noen grupper er kravet å bestå den muntlige norskprøven 
på nivå A2. Språknivået på statsborgerprøven tilsvarer A2. 

Personen kan søke unntak fra kravet dersom han/hun av 
helsemessige eller andre personlige forutsetninger ikke vil 
kunne nå nivå B1/A2 eller kunne bestå prøven.

Skjemaet brukes som dokumentasjon på helsesituasjonen til 
den som søker om norsk statsborgerskap, og hvordan den 
påvirker evnen til å lære norsk og/eller tilegne seg kunnskaper 
om det norske samfunnet, eller til å gjennomføre prøver. 

Du som søker om norsk statsborgerskap
• Ta med deg skjemaet til fastlegen din, psykologen din,

ansatte i spesialhelsetjenesten eller annet helsepersonell
som vurderer helsesituasjonen din. Det er de som skal
fylle ut dette skjemaet.

• Lever skjemaet hos politiet, sammen med resten av
dokumentene du leverer sammen med søknaden din om
statsborgerskap.

Du som er fastlege, psykolog, ansatt 
i spesialhelsetjenesten eller annet 
helsepersonell
Du kan fylle ut skjemaet som utfyllbar PDF her: 
udi.no/tilleggsskjema-helsepersonell

Dokumentasjonen fra deg vil inngå som del av UDIs vurdering 
av om vi kan gi unntak fra kravet. I tillegg til vurderingen i 
skjemaet kan du legge ved annen relevant dokumentasjon, og 
tidligere vurderinger/utredninger.

• Fyll ut skjemaet hvis du har vurdert helsesituasjonen til
søkeren, mulighetene personen har til å lære norsk og
samfunnskunnskap, gjennomføre opplæring og ta prøver i
norsk og samfunnskunnskap.

• Gi det ferdig utfylte skjemaet og aktuell dokumentasjon
tilbake til søkeren. Det er søkeren som skal levere det
sammen med søknaden om norsk statsborgerskap.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51/KAPITTEL_3#%C2%A78
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51/KAPITTEL_3#%C2%A78
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51/KAPITTEL_3#%C2%A78
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
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Personen vurderingen gjelder for
Skriv navnet på samme måte som det står i Folkeregisteret. 

Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Vurdering av personens helsesituasjon
Dette må fremgå av vurderingen: 

• En begrunnet vurdering av personens forutsetninger for å
lære norsk og bestå prøvene.

• Dokumentasjon på hvor lenge personens helsesituasjon
har vært nedsatt.

• Hvorvidt det vurderes som sannsynlig at personens
helsesituasjon vil endre seg slik at det vil være mulig
å tilegne seg gode norskkunnskaper og gjennomføre
prøver.

• Muligheter for at personen kan gjennomføre prøvene
med tilrettelegging

Hvis legen har kjennskap til utfordringer knyttet til hørsel 
og syn, kognitive utfordringer som konsentrasjonsvansker, 
lese- og skrivevansker og hukommelsessvikt eller andre 
lærevansker, bør det også fremgå i vurderingen. 
Generelt om personens helsesituasjon

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/om-proven/#
https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/om-proven/#
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Hvordan påvirker personens helsesituasjon muligheten 
for å lære norsk/samfunnskunnskap eller gjennomføre 
prøver? 

Annen dokumentasjon
Blir det lagt ved annen dokumentasjon?

Nei
Ja

Underskrift

Sted Dato

Underskriften til fastlege, psykolog, ansatte i 
spesialisthelsetjenesten eller annet helsepersonell 
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Vedlegg

Hva de ulike nivåene betyr

A1
Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og 
uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis 
samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper 
deg.

A2
Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske 
aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle 
tekster knyttet til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle 
beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle 
fraser og setninger.

B1
Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente 
emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og 
fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, 
og kan skrive enkle tekster om kjente emner, og kort forklare 
og begrunne meninger og planer.

B2
Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske 
tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde 
og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende 
språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende 
tekster om et vidt spekter av emner.

Kilde: Kompetanse Norge

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/om-proven/#ob=24913
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