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Veterinærforeningens innspill vedrørende endringer i forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).  

 
  

Veterinærforeningen takker for muligheten til å gi innspill i forbindelse med revisjon av 
skikkethetsforskriften. Veterinærforeningen stiller seg positive til en vurdering av skikkethet for 
studenter innenfor veterinærmedisin og dyrepleierutdanning. Det er naturlig at NMBU har fremmet 
ønske om å innlemme studentene i denne forskriften. Det skal stilles høye krav til studenter som skal 
gjennomføre studier innen veterinærmedisin og dyrepleie. Andelen veterinærstudenter i vår forening er 
høy, med en organiseringsgrad på 90 %.   
  
Selv om Veterinærforeningen i utgangspunktet stiller seg positive til en skikkethetsvurdering for 
studenter, har vi noen bemerkninger knyttet til forskriftsteksten. Disse bemerkningene poengteres i det 
følgende.  
  
Forslaget til forskriftstekst inneholder for det første en del ord og uttrykk som er vage. Konkret gjelder 
dette inngangsvilkårene for en skikkethetsvurdering i foreslåtte § 3, herunder at skikketheten vurderes i 
det studenten oppfører seg på en måte som “utgjør en mulig fare for liv, fysisk, eller psykisk helse, 
rettigheter eller sikkerhet til[..]”. Videre at de ulike bokstavene i fortsettelsen også kan tolkes i ulike 
retninger, eksempelvis “manglende evne til å etablere tillitsforhold”, “vise omsorg”, eller “liten grad av 
selvinnsikt”. Veterinærforeningen mener disse begrepene er såpass vage at de overlater svært stor grad 
av skjønnsutøvelse til skikkethetsansvarlig og de besluttende instanser. Denne skjønnsutøvelsen gjør det 
i tillegg vanskelig for studentene å vite hvor grensene går mellom skikkethet og uskikkethet. Disse 
rettssikkerhetsbetraktningene får også relevans ved at forskriften legger opp til at det er tilstrekkelig 
med en skikkethetsansvarlig. Av hensyn til studentene mener Veterinærforeningen at det allerede på 
dette stadiet burde være minst to skikkethetsansvarlige for å sikre en mer nøytral vurdering.   
  
Videre vil Veterinærforeningen påpeke at et vedtak fra styret eller institusjonens nemnd kan være svært 
inngripende for studenten saken angår. Et slikt vedtak må derfor regnes som et enkeltvedtak etter 
forvaltningslovens § 2 bokstav b. Dette får betydning for studentens videre rettigheter, herunder 
adgangen til å klage på vedtaket. Veterinærforeningen mener denne klageadgangen bør tydeliggjøres i 
forskriftsteksten. Det burde også fremgå klart av forskriften at studenten skal ha rett til bistand av 
advokat eller annen tillitsperson gjennom hele prosessen slik Høringsnotatet legger opp til i punkt 11.2.   
  
Veterinærforeningen vil også påpeke at forslaget til forskriftstekst inneholder en etter foreningens syn 
potensiell diskriminerende bestemmelse i § 3 bokstav i) ved at studenter kan havne i en 
skikkethetsvurdering i det de ikke er “i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever”. 
Dette vil kunne skape vansker for studenter med funksjonsnedsettelser.  
 
Avslutningsvis ønsker vi å foreslå at ordet «dyr» benyttes i paragraf 3 første avsnitt fremfor ordet 
«dyrepasienter». Dyrepasienter er ikke et vanlig benyttet ord, og speiler dyret primært som sykt eller 
skadet, altså en pasient. Ved å bruke ordet «dyr» i teksten, dekker dette langt mer, og inkluderer både 
dyr som er inne til behandling (pasienter), dyr i sin alminnelighet, og friske dyr som vil benyttes i studiet 
for undersøkelse og opplæring. Videre støtter vi NMBU i deres vurdering og endringsforslag knyttet til 
formuleringen «… en mulig fare for liv …» i §2 Formål… og i §3 Vurderingskriterier, samt deres forslag i 
§1 Virkeområde. 
 
Den norske veterinærforenings studentforening deler de nevnte bemerkninger knyttet til 
forskriftsteksten. I tillegg ønsker de en avklaring på hvordan en løpende skikkethetsvurdering eventuelt 
vil gjennomføres for veterinærstudenter i utlandet, da disse representerer en betydelig andel av våre 
fremtidige veterinærer.  
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