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Det vises til brev fra Legeforeningen datert 4. mars 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 19. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

HOD foreslår i kapittel 3 at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er utdannet i et 

land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til eksamen/diplom for å få full 

tilgang til yrket, må disse kravene være oppfylt før autorisasjon eller lisens kan gis. Dette betyr 

at søkeren må være fullt kvalifisert til å utøve det aktuelle yrket i utdanningslandet som betyr 

at helsepersonellet har adgang til å arbeide selvstendig uten supervisjon eller veiledning. Dette 

betyr ikke bare at søkeren må ha bestått eksamen i den aktuelle yrkesutdanningen. I noen land 

må søkeren også oppfylle bestemte krav som for eksempel en periode med veiledet yrkesfaglig 

praksis eller statseksamen. Forslaget er en presisering av det departementet mener er riktig 

fortolkning av gjeldende regler.  

 

Of mener begrepet «full tilgang til yrket» er upresist og foreslår at det heller skrives «lisens 

eller autorisasjon».  

 

I høringsutkastet framkommer det at dagens situasjon bidrar til å sprenge rammene for 

godkjenningssystemet og kapasiteten på relevante praksisplasser i Norge, særlig 

praksisordninger med veiledning. 

 

I utkastet står også at det ofte er krevende for Helsedirektoratet å vurdere betydningen av 

praksiskravet i utdanningslandet opp mot universitets- eller høyskoleutdanningen, i stedet for å 

legge til grunn utdanningslandets egne krav som et minimum. Helsedirektoratet må i tilfelle 

vurdere veiledningskrav, praksisplasser, innholdet i praksisen osv. opp mot manglene i 

utdanningen. Det er heller ikke systemer for å kunne følge opp eller føre tilsyn med 

veiledningen. Dette må ses i lys av at i en del tilfeller arbeider helsepersonellet alene, slik som 

for eksempel tannleger ofte gjør. 

 

Dette til tross, kommer det ikke tydelig nok fram hvor omfattende utfordringsbildet og 

arbeidsbelastningen i dag er som krever en slik forskriftsendring. 

 

Det framkommer heller ikke hva man har gjort for å imøtekomme de utfordringene som 

dagens ordning gir, for eksempel å etablere systemer for å kunne følge opp eller føre tilsyn 

med veiledningen. 

 



Of har forståelse for behovet for endring, men ønsker samtidig å trekke frem det som kan føre 

til utilsiktede negative konsekvenser og som ikke belyses i høringsutkastet.  

 

Høringsutkastet viser til at problemstillingen særlig gjelder for nordmenn som har studert i 

utlandet og som ikke kan eller vil gjennomføre veiledet praksis i utdanningslandet. Disse 

søkerne har dermed ikke fullført utdanningen i henhold til utdanningslandets egne regler og vil 

som konsekvens av forslaget ikke kunne søke autorisasjon i Norge. Studiene som dette er 

særlig aktuelt for er medisin, psykologi og tannlegestudiet gjennomført i andre EU-/EØS-land. 

 

Of oppfatter at høringsutkastet gjelder kun nordmenn som studerer i utlandet. 

Studenter har fått studielån til ulike studier som er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. 

Of antar at kunnskapen om kvaliteten ved de ulike studiestedene som det gis studielån for, er 

god.  

 

Of savner at det sies noe om samarbeid eller dialog med de aktuelle studiestedene. Et eventuelt 

samarbeid eller en dialog kunne ha gitt bedre mulighet for å vurdere behovet for praksis eller 

ikke i hjemlandet og hva som da eventuelt kreves.  

 

Fordelen med å kunne fullføre praktisk tjeneste i hjemlandet, er at studenten tidlig får 

anledning til å sette seg inn i norske lover og regler, samt at studenten bistår med sin 

arbeidskraft som kommer samfunnet til gode (jfr. mangel på helsepersonell). Studenten må 

selvsagt følges opp som om praksis skulle ha vært i landet der vedkommende studerer. Det er 

mange måter å innrette dette på og det synes som at dagens ordning ikke har ivaretatt dette 

tilstrekkelig. 

 

For noen kan det også være en ulempe å gjennomføre praksis i studielandet pga. språklige 

barrierer som vil gi et dårligere grunnlag for lærdom enn ved å fullføre praksis i hjemlandet. 

Særlig i land der studiet har vært på engelsk, men samtaler med pasienter vil være på annet 

språk.  

 

Endringen vil også kunne føre til at studenter i utlandet får en svakere forutsetning for å få 

jobb i Norge enn studenter som har studert i Norge, fordi studentene i utlandet har vært 

«avskåret» fra hjemlandet i lang tid og har ikke fått opparbeidet seg nettverk bl.a. gjennom 

praksis.  

 

Of mener det bør vurderes om dagens oppfølging av utenlandsstudenter før fullendt studie og 

autorisasjon er tilstrekkelig. Utenlandsstudenter lærer mye om kultur og språk som kan komme 

til anvendelse i senere yrkesliv, men de lærer også om andre måter å organisere helsetjenesten 

på, som er nyttig. Utenlandsstudenter skaper i tillegg verdifulle internasjonale nettverk. En 

innskrenking eller en opplevelse av et mer rigid system, kan bidra til at flere unnlater å studere 

i utlandet. Det vil i så fall være en meget uheldig konsekvens. 
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