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Høringssvar til NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler fra 

Den norske tannlegeforening 

 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å gi innspill til NOU 2020:3 Ny lov om 

universiteter og høyskoler. 

Vårt høringssvar omhandler forslag som berører odontologiutdanningen. Vi viser også til vårt innspill 

til stortingsmelding om god styring av statlige universiteter og høyskoler og vår hovedorganisasjon 

Akademikernes høringsuttalelse. 

 

8.10.2 Gradsforskriften 

NTF støtter utvalgets flertall i at gradsforskriften må videreføres som styringsverktøy fordi den bidrar 

til en nødvendig nasjonal styring av sentrale utdanninger og hindrer uhensiktsmessig konkurranse 

mellom utdanningsinstitusjoner. Vårt viktigste hensyn er den faglige kvaliteten ved lærestedene som 

tilbyr odontologi, og vi mener det vil være uheldig å spre allerede sårbare fagmiljø ut over flere 

læresteder enn i dag.  Derfor støtter vi også Grimstadutvalgets anbefaling om å øke den nasjonale 

kapasiteten ved å tildele flere plasser til de universitetene som allerede har medisinske fagmiljø og 

utdanning, og at disse får i oppdrag å ha tilbud utenfor egen nærregion i samarbeid med 

helsevesenet. Det er viktig å sikre tilstrekkelig utdanningskapasitet av helseprofesjonene i Norge. 

Det må ses i sammenheng med hvor mange norske studenter som får stønad til de samme 

utdanningene utenfor Norge.  

NTF mener, i tråd med Grimstadutvalgets anbefalinger for medisinutdanningen, at Lånekassens 

økonomiske støtte til odontologiutdanning i utlandet må reduseres. Vi mener at en modell hvor 5-

10% av behovet for studieplasser i odontologi dekkes gjennom finansiering fra Lånekassen i utlandet 



 
 

2 
 

ved nærmere definerte studiesteder, også bør utredes for odontologi. Selvsagt må dette gjøres over 

tid slik at de som allerede er i gang med studier i utlandet ikke berøres på en negativ måte og 

ordningen må være forutsigbar. 

 

17.2.4 Spesielle opptakskrav 

Odontologiutdanningen er blant utdanningene som har spesielle opptakskrav, hvor det kreves at 

studentene har spesifikke programfag i realfag. NTF mener det er nødvendig å beholde disse 

opptakskravene for å sikre at studentene har nødvendige forkunnskaper for å fullføre 

odontologistudiet.  

 

22 Mastergradsforskriften (kapittel 32) 

Odontologiutdanningen er en integrert mastergrad og krever at studentene må følge hele det 

femårige løpet før vedkommende oppnår en grad. Utdanningen er regulert av 

mastergradsforskriften § 4. NTF mener det er viktig for kvaliteten på utdanningen at denne 

strukturen opprettholdes. De integrerte mastergradene er av stor betydning for å sikre et høyt nivå 

på kandidatene, og man er avhengig av å fullføre hele studiet for å tilegne seg en sluttkompetanse 

som kvalifiserer til å være tannlege. NTF er mot endringer som svekker betydningen av dette løpet 

med koblingen mellom profesjonskompetanse og akademisk kompetanse. 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum Øyvind Berdal 
President Rådgiver - politisk kommunikasjon 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert av Camilla Hansen Steinum den 02.06.2020. 

 

         

 


