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Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for 
autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land 
utenfor EØS og Sveits. Tilbakemelding fra UiB 
 
Vi viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. juli 2017, vedrørende endring i 
forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land 
utenfor EØS og Sveits. 
 
Den aktuelle høringen omhandler forhold for helsepersonell utdannet utenfor EØS/Sveits 
som gjennomgår kompletterende utdanning ved norske universiteter og høyskoler. Mer 
spesifikt går endringsforslaget ut på at kandidater som gjennomfører slik utdanning kan fritas 
for tilleggskrav i autorisasjonsprosessen. Det medisinske fakultet tilbyr kompletterende 
tannlegeutdanning gjennom Kvalifiseringsprogrammet for tannleger ved Institutt for klinisk 
odontologi (IKO). 
 
IKO har levert tilsvar i saken og Det medisinske fakultetet stiller seg bak vurderingene som er 
gjort.  
 
Høringssvar 
Vi stiller oss bak forslaget om endring i forskriften. Endringen åpner for at Helsedirektoratet 
kan innvilge fritak fra å gjennomføre tilleggskravene med hjemmel i forskriften. Fritaket vil 
kunne innvilges for de søkere som har gjennomgått kompletterende utdanning i regi av 
norske universitet eller høgskoler, der opplæringen og vurderingen av kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse er av slik art at disse anses å tilsvare de kravene som er 
fastsatt for kurs og prøver etter forskriften. 
 
Fagmiljøet ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen er tydelige på at 
Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra utenfor EU og EØS, er av et slikt 
omfang at tilleggskravene skissert i forskriften er oppfylt ved fullført og bestått studium. 
 
Kvalifiseringsprogrammet er et integreringstiltak fullfinansiert av Helsedirektoratet og har 
eksistert ved UiB (tidligere Det odontologiske fakultet, nå Institutt for klinisk odontologi, IKO) 
siden 1999. Det har hatt som formål å kalibrere tannleger, bosatt i Norge, med utdanning fra 
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utenfor EU og EØS med norsk grunnutdanning. Kandidatene som har fullført og bestått 
studiet, har i etterkant fått innvilget autorisasjon som norsk tannlege fra 
autorisasjonsmyndighetene. Etter hva IKO kan bedømme etter tilbakemeldinger fra 
arbeidsgivere av disse tannlegene, har Kvalifiseringsprogrammet oppfylt formålet med stor 
suksess.  
 
Vi presiserer for øvrig at det ikke er inngått en avtale med Universitetet i Bergen ved IKO om 
levering av fagprøver for tannleger fra høsten 2017, slik det står i Høringsnotatets innledning, 
første avsnitt.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
Dag Rune Olsen  
rektor Kjell Bernstrøm 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
 
 
 


