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Avlyst fagprøve for utenlandsmedisiner i 2014 

 

Bakgrunn: 

Det medisinske fakultet leverer Den medisinske fagprøven for utenlandsmedisinere etter 

oppdrag fra Helsedirektoratet. Det ble inngått en 5–årig kontakt om leveranse i 2012 og det 

skal arrangeres en prøve per år. Fagprøven er et ledd i Statens autorisasjonskontor for 

helsepersonells (SAK) vurdering av autorisasjonssøknader for leger med utdanning fra land 

som ikke omfattes av EØS-avtalen, og brukes primært i de tilfeller der det er tvil om søkers 

medisinske kompetanse.  

 

Den eneste måten man i dag har for objektivt og uavhengig å teste gjeldende kandidaters 

faktiske medisinske og kliniske ferdigheter er fagprøven. Prøven er en bred praktisk og 

teoretisk ferdighetsprøve hvor man tester medisinske kunnskaper, kliniske ferdigheter samt 

evne til kommunikasjon med pasienten tilsvarende avsluttende eksamen i norsk 

medisinutdanning. Fagprøven avgjør ikke om kandidatenes utdanning er jevngod med den 

norske, men er et mål på kandidatens kunnskap og kompetanse og må sees i sammenheng 

med SAKs vurdering av kandidatens utdannelse og andre forhold av betydning for en 

jevngodhetsvurdering. For norske studenter er strykprosenten ved avsluttende eksamen 

meget lav. For kandidatene til fagprøven er den imidlertid meget høy med en gjennomsnittlig 

strykprosent på mellom 60% - 70%.  

 

 

Vurdering: 

Fakultetet har vært i dialog med SAK om fastsettelse av dato for å avholde Fagprøven i 2014. 

Den 18. oktober fikk vi tilbakemelding fra SAK per e-post om at «Vi informerer dere om at vi 

ikke har noen kandidater til OSCE-testen 2014.»  

 

Det er uklart hvordan denne tilbakemeldingen skal tolkes. Det synes underlig at SAK på det 

nåværende tidspunkt kan fastslå at de ikke har kandidater til prøven, all den tid vi har 

erfaring for at SAK ikke har oversikt over dette før tett opptil dato for prøven. I brev til 

Helsediretoratet av 21.10.13 har fakultetet derfor bedt om en utfyllende forklaring samt 

tydeligere tilbakemelding på om fagprøven for 2014 avlyses. Dersom fagprøven avlyses har vi 

bedt om en begrunnelse for dette.  

 

Vi har i nevnte brev også bedt om en orientering for om SAK har lagt om rutinene i løpet for å 

oppnå autoriasjon. Det kommer av at vi i de senere år registrert at det er en nedgang i antall 
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kandidater til fagprøven. Samtidig og via andre kanaler er vi gjort kjent med at kandidater 

som har strøket til prøven, allikevel har fått autorisasjon som lege. Vi har per dags dato ikke 

fått noen tilbakemedling på vårt brev til tross for purring.  

 

Via Uniforum 21.11.13 ble vi imidlertid gjort kjent med at SAK ikke ser grunn til å benytte 

fagprøven som ledd i godkjenning av kandidater frem til en ny godkjenningsmodell for 

helsepersonell er på plass. Vi er kjent med at Helsedirektoratet arbeider med en ny 

godkjenningsmodell, men er ukjent med at dette er begrunnelsen for en eventuell avlysning 

av fagprøven. Om så er tilfelle er det grunnlag for bekymring for hva de nye 

godkjenningsbestemmelsene vil innebære.  

 

På det nåværende tidspunkt avventer vi tilbakemelding fra Helsedirektoratet. Informasjonen 

fra dem vil i sin tur være avgjørende for om vi finner det nødvendig å forfølge saken videre.   

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret er bekymret for signalene som går ut på at fagprøven skal avskaffes uten at 

det er annen testing av kandidatenes kompetanse innen medisinske kunnskaper, kliniske 

ferdigheter samt evne til kommunikasjon på plass. Erfaringen fra tidligere tester viser at en 

stor andel av de som går opp til eksamen, ikke har den kompetanse som er nødvendig for å få 

autorisasjon i Norge. 

 
 

 

  
 

 


