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ARBEID UTENFOR ST. OLAVS FOR MEDISINSTUDENTER I KLINISK UNDERVISNING 

 

Norsk medisinstudentforening (Nmf) viser til e-post sendt fra studieadministrasjonen ved MH-

fakultetet NTNU torsdag 25. juni vedrørende arbeid ved annen helseinstitusjon for studenter 

som er i klinisk undervisning eller praksis ved St. Olavs Hospital. Vi er kjent med at det i en 

melding fra studieadministrasjonen 2. juli fremkommer ytterligere presiseringer, som at det 

ikke legges opp til individuelle vurderinger og at bortfall av inntekt ikke skal kompenseres. 

Dette mener vi er urimelig. 

Vedtaket medfører en betydelig økonomisk ulempe for mange medisinstudenter ved NTNU. 

Flere studenter er avhengig av økonomien i en deltidsjobb, noen som et tilskudd til Lånekasse-

støtten, andre som eneste inntektskilde. Vi har vært i kontakt med flere studenter som er 

fortvilte over situasjonen. 

I Nmf sin nasjonale arbeidslivsundersøkelse oppgir halvparten av medisinstudentene at de 

jobber ved siden av studiene underveis i studieåret. Halvparten av disse arbeider utenfor et 

helseforetak, majoriteten i kommunehelsetjenesten. Med omtrent 330 studenter i klinisk 

undervisning/praksis ved St. Olavs høsten 2020 (IIAB, IICD, IIIB), forteller dette anslaget oss 

at omtrent 80 studenter berøres av det aktuelle vedtaket. Videre er mange bundet til sin 

arbeidsgiver gjennom 3 måneders oppsigelsestid og kan ikke uten videre si opp arbeidet sitt 

fra studiestart midten av august. 

Med assistanse fra Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv, har vi undersøkt saken 

nærmere. Overordnet tolker vi dette som et spørsmål om arbeidsgivers styringsrett og retten 

til bierverv. For at arbeidsgiver skal ha anledning til å motsette seg arbeidstakers - eller i dette 

tilfellet studenters - bierverv, må det foreligge et klart rettslig grunnlag og en saklig 

begrunnelse.  

Vi viser til vedtak fattet av pandemiutvalget ved St. Olavs:   

Pandemiutvalget mener det av smittevernhensyn ikke er ønskelig at helsepersonell jobber hos 

flere arbeidsgivere. Det vil utarbeides en retningslinje i fellesskap med Trondheim kommune 

som vil fungere som mal for kontakt med andre kommuner. Retningslinjen vil hjemles i 

smittevernloven. Det vil kunne gjøres individuelle vurderinger/unntak. Arbeidsgiver vil vurdere 

om man kan tilby andre arbeidsoppgaver evt tilby kompensasjon for inntektsbortfall. 

Vi har forståelse for begrunnelsen for vedtaket, og merker oss at det er hjemlet i 

smittevernloven. Vi anser imidlertid en generell bestemmelse om at man ikke vil kunne ha 

bierverv i helseinstitusjon utenfor St. Olavs som urimelig og ber derfor om at det gjøres 

individuelle vurdering, slik vedtaket fra pandemiutvalget legger opp til. Vi oppfordrer 

arbeidsgivere til å foreta denne konkrete vurderingen i lys av den gjeldende smittesituasjonen. 

Dersom arbeidsgiver etter en slik vurdering nekter sine arbeidstakere annet arbeid, vil det 

være rimelig å inngå avtale om kompensering av tapt inntekt i den forbindelse, som også 

fremgår av vedtaket i pandemiutvalget.  

https://stolav.no/seksjon-avdeling/Documents/Helsepersonell%20som%20jobber%20hos%20flere%20arbeidsgivere%20-%20beslutning%20i%20PU%2016.4.2020.pptx.pdf
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På bakgrunn av dette, har vi rådet medlemmer av Norsk medisinstudentforening som er berørt 

av vedtaket til å kontakte St. Olavs for en individuell vurdering. Vi ber om at konklusjonen av 

slike forespørsler begrunnes skriftlig i tråd med ordinære saksbehandlingsregler i det 

offentlige. 

Vi ønsker at St. Olavs Hospital inngår avtaler med berørte studenter om kompensering av tapt 

inntekt. Vårt forslag er at studentene fremlegger gyldig arbeidskontrakt med helseinstitusjon 

utenfor St. Olavs. Studenter som er ansatt i en fast stillingsprosent, bør kompenseres for 

inntektsbortfall høsten 2020 etter stillingsprosent og lønn av kontrakten. For studenter som er 

ansatt som tilkallingsvikarer eller på timebasis, foreslår vi å gjennomsnittsberegne antall 

arbeidstimer per måned fra januar 2020 – juni 2020, og kompensere høstens inntektsbortfall 

på basis av dette. Vi bidrar gjerne i en dialog om en slik ordning.  

Vi gleder oss til å komme tilbake til pasientsentrert undervisning på St. Olavs, og vi håper å 

finne en løsning hvor undervisningen ikke medfører økonomisk ulempe for studentene.  

 

Kopi: Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen v/direktør Lars Duvaland og spesialrådgiver Siri 

Næsheim 

 

 

På vegne av Norsk medisinstudentforening, 

 

 

 

 

Håvard Ulsaker       Sofia T. Ruiz 

Leder         Leder Nmf Trondheim 
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