
Høring – forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 
 
 
Norges Massasjeforbund (NMF) organiserer massører og massasjeterapeuter innen feltet 
klassisk svensk massasje og idrettsmassasje. Vi har pr. 01.01.2007 ca 400 medlemmer. 
 
NMF synes det er positivt at korte yrkesrettede utdanninger gjennom lovforslaget får en 
tydeligere plassering i utdanningssystemet.  
 
NMF vil arbeide for offentlig godkjenning av utdanningstilbud innen klassisk svensk 
massasje og idrettsmassasje, og synes det er positivt at det i lovforslaget legges opp til at 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT skal være godkjenningsinstans for 
fagskoleutdanningene. 
 
NMF synes det er bra at det i formålsparagrafen er uttrykt tydelig at 

- studenter skal ha tilfredstillende vilkår 
- loven skal sikre god kvalitet ved disse utdanningene 

 
NMF mener at fagskoleutdanning skal bygge på videregående opplæring eller tilsvarende 
realkompetanse slik at utdanningen ligger på et nivå over videregående utdanning.  
 
I vurderingen av realkompetanse der denne kommer i stedet for formell utdanning, vil vi 
understreke viktigheten av individuelle og reelle vurderinger av den enkelte søker foretatt av 
den enkelte utdanningsinstitusjon. Tilbyder må, jfr. §4 lage forskrifter om opptak som 
inneholder hvilke minimumskrav til realkompetanse som må foreligge dersom realkompetanse 
skal være tilstrekkelig som opptaksvilkår. 
 
NMF synes det er positivt at man legger vekt på studentevalueringer som verktøy i 
kvalitetssikringen ved den enkelte utdanningsinstitusjon. 
 
NMF har i telefon med saksbehandler forstått det slik at det også er NOKUT som godkjenner 
utenlandsk utdanning, men at det da er et krav at utdanningen er definert som høyere 
utdanning i det respektive land.  I vårt yrke er det økende mobilitet av arbeidskraft på tvers av 
landegrensene, - ikke minst i Norden.  For NMF er det av vesentlig betydning at våre 
medlemmer har anledning til å praktisere sitt yrke i utlandet, - og at personer som tilfredstiller 
våre utdanningskrav, men har sin utdanning fra utlandet kan få anledning til å få vurdert 
denne i Norge med sikte på praktisering av yrket i landet.  Det er lagt ned vesentlig arbeid for 
å finne gode ordninger for dette allerede i regi av bransjen selv i Norge (Norsk Bransjeråd for 
Massasje) og i bransjens felles nordiske samarbeidsorgan (Nordisk Bransjeråd for Massasje). 
Det er av stor viktighet for NMF og utøvere av vårt yrke, samt for bransjen som helhet i 
Norge og i Norden, - ikke minst hotell- og reiselivsnæringen -, at det også i fortsettelsen 
finnes praktiske og gode retningslinjer og løsninger for vurdering og godkjenning av 
utdanning foretatt i utlandet.  Bransjen selv vil kunne bistå NOKUT  i dette arbeidet ved at 
Norsk Bransjeråd for Massasje og Nordisk Bransjeråd for Massasje konsulteres ved 
vurderinger av utdannelse i vårt yrke foretatt i utlandet. 
 
Vi ber derfor om at det i forslaget til lovtekst åpnes opp for at NOKUT i særlige tilfeller også 
kan godkjenne utenlandsk utdanning som tilsvarer kravene til godkjenning av 
fagskoleutdanning, jfr. §2, selv om utdanningen i det enkelte land ikke er definert som høyere 
utdanning. 
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NMF synes det er positivt og viktig med beskyttelse av betegnelsene fagskoleutdanning og 
fagskole. For den utdanningssøkende vil det være vesentlig at det vises klart at utdanningen er 
offentlig godkjent, at den har gjennomgått en vurdering hos NOKUT, samt at utdanningen gir 
grunnlag for utdanningsstøtte. 
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