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Høringssvar - forslag om endringa av forskrift for autorisasjon, lisens
og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner
fra andre EØS-land §§ 15 og 24.
Den norske tannlegeforeningen takker for anledningen til å avgi høringssvar.
Godkjenning av søkere om autorisasjon eller lisens som tannlege fra land utenfor EØS-området som
er anerkjent fra EØS-stat har vært en til dels så vanskelig prosess at autorisasjonsmyndighetene har
avventet avklaring. Under ventetiden har tannlegeforeningen mottatt tallrike henvendelser fra
søkere som venter på svar.
Tannlegeforeningen er meget tilfreds med at intensjonen i forskriften nå foreslås harmonisert med
EØS´ direktiv 2005/36/EF. Dette vil lette norsk saksbehandling og gi søkere raskere og klarere svar.
Foreningen støtter fullt ut at det er myndighetene – ikke søkerne – som skal bestemme om søker
skal gjennomgå egnethetsprøve eller prøveperiode i de tilfellene der jevngodhetsvurdering etter
generell ordning avdekker store mangler. Søker kan ikke bli tannlege i Norge hvis utdannings- og
praksisgrunnlaget er utilfredsstillende. Tannlegeyrket er et kunnskapsbasert håndverk, og hensynet
til pasientsikkerhet tilsier at ferdighet må være på plass.
Videre er det etter foreningens mening riktig at norske regler harmonerer med direktivet slik at
søkere fra tredjeland uten tre års yrkeserfaring fra annet EØS-land ikke skal ha rett til å bli vurdert
etter generell ordning, men i stedet underlegges en jevngodhetsvurdering med hensyn til utdanning
og kyndighet basert på våre kompetansekrav.
Foreningen har forståelse for at forskriften kan ha gitt åpning for en videre tolkning av direktivets
intensjon, men støtter at forskriften bringes i tråd med direktivet.
Med tanke på pasientsikkerhet er tannlegeforeningen meget tilfreds med at forslaget til forskriften
sikrer kvaliteten på søkerne på en bedre og tydeligere måte.
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