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Høringssvar fra Den norske tannlegeforening - Forslag til forskrift om
utdanningsstøtte
Den norske tannlegeforening takker for anledningen til å gi vårt innspill til høringen. Vi vil
kommentere forslag 7.1 i høringsnotatet om å avvikle vilkår om særskilte opptakskrav for utdanning
i utlandet.
Departementet foreslår å ikke videreføre § 32-2 med regulering av særskilte opptaksvilkår for
utdanning i utlandet. NTF er kritiske til departementets forslag i denne saken.
Departementet påpeker at regelverket i dag kun praktiseres for søkere over 25 år som har fått
opptak til medisin-, odontologi- eller veterinærutdanningen på grunnlag av realkompetanse. For
andre søkere som har fått opptak til medisin-, odontologi- eller veterinærutdanning, eller for søkere
som har fått opptak til andre utdanninger, kontrollerer Lånekassen om søkeren har generell
studiekompetanse uten å sjekke hvilken fagkombinasjon søkeren har i videregående opplæring.
NTF mener det er uheldig at regelverket i dag kun praktiseres for disse gruppene, og mener man i
stedet for å avvikle hele kravet som departementet foreslår heller bør praktisere regelen fullt ut for
alle utdanninger hvor det i det norske opptakssystemet gjelder særskilte opptakskrav.
Bakgrunnen for at det i dagens regelverk stilles krav til at søkeren skal oppfylle de samme kravene til
opptak utover generell studiekompetanse for opptak til utdanning i utlandet som for tilsvarende
utdanninger i Norge, er at det skal være lik terskel for rett til lån og stipend i Norge og utlandet, og at
søkerne skal ha gode forutsetninger for å fullføre utdanningen. Kravet om fagkombinasjon er satt
ved de norske utdanningene fordi det anses som en nødvendig forutsetning og et viktig
kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av studiene. NTF mener tilsvarende krav bør stilles for opptak
til tilsvarende studier ved utenlandske institusjoner.
Forslaget åpner dessuten for at det vil bli enklere å komme inn på noen utdanninger utenfor Norge
enn i Norge, fordi kravene til opptak senkes, og det vil antagelig gjøre det enda mer attraktivt å ta
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profesjonsutdanning i utlandet. Det er ikke i tråd med for eksempel Grimstadutvalgets forslag som
sier at Norge har et ansvar for å utdanne sine egne leger og utvide antall studieplasser i Norge.
Det er tydelig at forslaget er motivert av at man med dette vil spare ressurser. NTF mener at man
her må vektlegge likhet for alle ved opptak og at man også ved like strenge opptakskrav sikrer at
studentenes forutsetning for å gjennomføre studiene de kommer inn på er best mulig.
Departementets forslag vil bryte med disse hensynene.
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