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Høring – Grimastadutvalgets utredning, Studieplasser i medisin i Norge – 
Behov modeller og muligheter 

Vi viser til høringsbrev fra KD av 14.11.2019. Lånekassen har ikke blitt bedt om å komme med 

høringssvar på denne utredningen, men ønsker likevel å gi en kommentar til et av utvalgets 

forslag. Dette gjelder forslaget om å redusere Lånekassens økonomiske støtte til 

medisinutdanning i utlandet, parallelt med en økning i studiekapasiteten i Norge. Vi har ikke 

innspill til de øvrige forslagene i utredningen. 

Støtterett for utdanning i utlandet 

Slik Lånekassen forstår forslaget skal reduksjonen i studiestøtten til medisinutdanninger i 

utlandet, gjennomføres ved å definere et utvalg medisinstudier som gir rett til støtte gjennom 

Lånekassen. Lånekassen gir i dag støtte til tre hovedkategorier av utdanning i utlandet: 

1. Utdanning som kan godkjennes i Norge som tilsvarende en hel norsk bachelor-, master- 
eller ph.d.-grad.   

2. Utdanning som kan gis generell godkjenning og uttelling i studiepoeng av NOKUT.   
3. Utdanning som er godkjent i Norge som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad.    

 
Det gis støtte til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever 

autorisasjon i Norge, jf. helsepersonelloven § 48. Lånekassen gir ikke støtte til 

medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia. 

Lånekassen vil peke på at en annen regulering av hvilken helsefaglig utdanning i utlandet som 

blir godkjent for støtterett, fordrer en grundig gjennomtenkning av kriterier og system for 

godkjenning av slik utdanning. Dette gjelder også dimensjonering av studiestøtten som følge av 

innstramming i antallet læresteder som gir rett til støtte. Ved en eventuell nærmere detaljering 

av forslaget er det viktig at både Lånekassen og NOKUT trekkes med i arbeidet.  
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