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Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt
ovennevnte høringsnotat og har følgende kommentarer:
Veterinærforeningen er enig i forslaget i Meld. St. 16 (2015-2016) om at
ikke-EØS borgere skal få økt forutsigbarhet, større grad av likebehandling
og enkel tilgang til informasjon og veiledning som legger til rette for at
disse i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner innen
dyrehelsetjenesten.
Veterinærforeningen har derfor i utgangspunktet ikke innvendinger til de
foreslåtte endringer i forskriften. For ordens skyld vil vi informere om at
The European Association of Establishments for Veterinary Education
(EAEVE) har opprettet European System of Evaluation of Veterinary
Training (ESEVT) som er et akkrediteringsorgan for veterinærutdanning i
Europa og fullverdig medlem av The European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA) på linje med Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen (NOKUT).
ESEVT tilbyr også et evalueringssystem for bruk av land utenfor Europa
som ønsker å etablere sine egne kvalitetssystemer.
I tillegg har OIE etablert en egen portal for utdanning innen veterinære
tjenester.
Vi vil anta at begge disse organisasjonene kan bidra i forhold til
vurderinger av utdanninger i tredjeland.
Når det gjelder vurderingene som er gjort i høringsnotatet rundt
lisensordninger, reagerer Veterinærforeningen på at kompetanse innen
akupunktur og laserbehandling nevnes særskilt. Det er fortsatt stor
fagligvitenskapelig uenighet om denne type behandlingsformer og effekt
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og virkemåte og vi mener det er uheldig å åpne for lisens til å utføre
behandlinger som savner tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert effekt.

Med hilsen

Ellef Blakstad
Fagsjef, Den norske veterinærforening
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