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Svar - Høringsnotat om ny autorisasjonsordningfor
helsepersonell utdannet utenfor E0S

Fylkestannlegen i Hedmark har ingen kommentarer til høringsforslaget med unntak av;

Det er flott at det legges opp til et forutsigbart system for godkjenning og
autorisasjon for helsepersonell fra land utenfor EØSog at de få plassene som

tilbys ved kvalifiseringsprogrammet for tannleger i Bergen, forbeholdes de som

ikke blir vurdert å ha en jevngod utdanning jamført med norske tannleger. Det er
tydelige krav til tilleggskompetanse som stilles og det legges opp til forutsigbarhet

når det gjelder gjennomføring i forhold til de avtaler som Hdir skal gjøre med
utdanningsstedene.

Det er en bekymring fra fylkestannlegen i Hedmark når det gjelder det totale

antallet yrkesaktive tannleger i Norge i fremtiden. Utover de 3 utdanningsstedene
Oslo, Bergen og Tromsø får vi hvert år et betydelig antall tannleger utdannet i

Polen, Ungarn og Tsjekkia. Foreslått ordning vil bidra ytterligere til å øke

tilstrømningen av tannleger i Norge. Er det arbeidsmarked for alle disse når vi nå
ser at tannhelsen hos barn og ungdom frem til 18 år er så bra? Parallelt blir
tannhelsen i voksenbefolkningen også stadig bedre. Undersøkelser(HUNT) viser at

antallet helt tannløse pasienter har hatt en markant nedgang de siste 20-30 år.

Det samme er forekomsten av periodontale problemer.
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Det er på tide å vurdere en regulering av markedet. I den minste å opplyse norske

ungdommer som søker seg til odontologistudier i utlandet at de løper en betydelig

risiko å bli utdannet til arbeidsledighet, med basis i tannhelsesituasjonen i Norge.

Statens lånekasse for utdanning har ifølge undertegnede et betydelig ansvar her.

Med vennlig hilsen

Claes Næsheim
Fylkestafinlegen i Hedmark
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