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Den norske tannlegeforenings høringsinnspill –  

Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. 

NTF takker for anledningen til å komme med kommentarer til høringsnotatet med forslag om endring 

i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor 

EØS og Sveits. Dette er et tema som NTF har vært svært opptatt av.  

 

For å ivareta pasientsikkerheten må det stilles de samme faglige krav til alle tannleger som innehar 

norsk autorisasjon, og det er myndighetenes plikt å sørge for at dette oppnås. Det er derfor svært 

gledelig at ny forskrift ble fastsatt 19. desember 2016 med angitte tilleggskrav. NTF mener at alle de 

4 kravene i forskriften (språkprøve, fagprøve, kurs i nasjonale fag og kurs i legemiddelhåndtering) er 

svært viktige og må være oppfylt som en forutsetning for å kunne gi tillatelse til å utøve 

tannlegeyrket. 

 

Helsedirektoratet er autorisasjonsmyndighet og foretar sine vurderinger basert på formelle og faglige 

krav. De to trinnene i prosessen forutsetter en nøye vurdering av jevngodhet i utdanningen og et 

innhold i tilleggskravene som må være spesifikt angitt. Språkkravet er angitt til bestått språkprøve i 

norsk, noe som tilsvarer Europarådets nivåskala. Det er etter NTFs mening helt avgjørende at alle 

som skal utøve tannlegeyrket i Norge, behersker språket godt. Kravene til forskriftsmessig 

journalføring og tilfredsstillende kommunikasjon med pasientene danner grunnlaget for en god og 

faglig forsvarlig behandling. NTF har tidligere spilt inn at dette også burde være et krav for de som er 

utdannet utenfor Norge. 

  

NTF støtter forslaget til endring i forskriften som åpner for at Helsedirektoratet kan gi søkere fritak 

for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, forutsatt at alle kvalifiseringskravene er oppfylt, fastsatt 

etter § 7. Det er svært viktig at Helsedirektoratet gjør en grundig vurdering av om dette er tilfellet før 

de fritar søkere for tilleggskravet.  

 

Vi tillater oss å bemerke at NTF også ønsker at de samme 4 tilleggskravene skal gjelde for alle søkere 

som har utdannelse fra land utenfor Norge, spesielt viktig er språkkravet og kurs i nasjonale fag. Det 

utdannes mange tannleger utenfor Norge som ikke innehar denne kompetansen som NTF mener er 

helt nødvendig for å kunne utøve tannlegeyrket her i landet på en forsvarlig måte.  
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