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Stipendkutt for medisinstudenter som jobber i helse- og omsorgstjenesten  
  

Legeforeningen viser til informasjon fra Kunnskapsdepartementet den 9. april 2020 der det fremgikk 
at studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye. 
Det ble presisert at det var behov for ekstra ressurser i forbindelse med pandemien og at mange 
studenter bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen. 
Regjeringen fjernet derfor midlertidig grensen for hvor mye disse studentene kunne tjene uten at de 
mister stipendandelen på studielånet sitt. Det ble videre presisert at koronakrisen har ført til et press 
på hele helse- og omsorgssektoren noe som igjen innebærer at det var et økt behov for ekstra 
arbeidskraft og at det ville vært urimelig at studentene som bidrar skal få et økonomisk tap nettopp 
fordi de bidrar.   
 

Det ble innført et midlertidige fritak for inntektsgrensen for følgende grupper:     

• Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og 
omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.   
• Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og 
omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.   
• Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid   
• Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom 
Heimevernet eller sivilforsvaret.   
• Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving 
dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.  

  

Legeforeningen har helt nylig blitt kjent med at Lånekassen  stiller det som framstår som et 
tilleggskrav som ikke fremgikk tydelig av informasjon utsendt fra Kunnskapsdepartementet da 
ordningen ble innført. I Lånekassens krav til dokumentasjon må man i tillegg dokumentere «[…] at 
arbeidet du har gjort er relatert til koronasituasjonen». Grunnlaget for dette kravet er forskrift om 
midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 § 5 som blant annet 

fastsetter at:   

"Ved behovsprøving etter kapittel 12 i forskriften om utdanningsstøtte ses det bort fra inntekt som er 
opptjent i perioden 16. august 2020 til og med desember 2021, dersom inntekten er vederlag for 
arbeid relatert til covid -19 pandemien  

a. i helse- og omsorgssektoren 
…"  

 



Vi mener den tolkning av forskriften som fremgår av Lånekassens praksis er feil. Hele helsetjenesten 
ble berørt av Covid 19. Kapasiteten ble satt under press, beredskapstiltak måtte iverksettes i alle 
ledd. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng var oppbemanning ved hjelp av alle mulige 
ressurser. Selv om ikke alle har jobbet direkte med covid pasienter har 
de avlastet andre helsepersonellgrupper som har måttet arbeide mer direkte 
med covidpasienter eller håndtere andre sider av den belastningen pandemien påførte 
helsetjenesten (eks. beredskapstiltak og omdisponeringer av personell, testing og 
smittesporing, vaksinasjon, økt tidsbruk på fastlegekontorene, sykehjem som i stor grad måtte 
håndtere egne pasienter mv). Behovet for studenter som arbeidskraft ble oppfattet som en 
"oppfordring" fra myndighetene som en rekke studenter responderte på, som en del av 
samfunnsansvaret i en krevende situasjon for helsetjenesten og landet. Etter vår oppfatning er alt 
ekstraarbeid for helsetjenesten denne perioden relatert til Covid 19- pandemien.   
 

Legeforeningen reagerer under enhver omstendighet på at dette vilkåret kommuniseres først nå, 
flere måneder etter at  ordningen ble innført. Sett i lys av at det ble poengtert i informasjonen fra 

Kunnskapsdepartementet at det var et press i hele helse- og omsorgsektoren, som studentene med 
sin arbeidsinnsats kunne bidra til å avhjelpe, fremstår dette samlet sett som villedende 
informasjon som myndighetene står nærmest til å bære ansvaret for. Dersom kravet opprettholdes 
risikerer studenter som ikke har jobbet direkte med koronarelaterte problemstillinger å miste 

stipendet i strid med informasjonen som ble gitt i april 2020.   
 

Vi ber på denne bakgrunn om at kravet frafalles. Saken haster da Lånekassen krever dokumentasjon 

innen 3 uker etter vedtaket er fattet. Vi mener for øvrig også at Lånekassen må sette disse sakene i 
bero til ovenstående er vurdert.   
 

Vi ber derfor om en rask tilbakemelding i saken.   

  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  

  

Lars Duvaland   Siri Næsheim  

Avdelingsdirektør/advokat  Spesialrådgiver  

  
  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
  

  

  

 


