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Høringsuttalelse til rapport fra Grimstadutvalget sin utredning om
studieplasser i medisin i Norge.
Styret i Yngre Legers forening takker for tilsendte høringsdokumenter. Vi har diskutert
høringen i fysisk møte og per email. Vi vil fremheve følgende aspekter ved rapporten:
•

•
•

•
•

Vi støtter en opptrapping av plasser ved medisinstudium
i Norge i samsvar med WHOs anbefaling om å utdanne 80% av egne
spesialister. YLF mener forøvrig at utenlandsstudentene tilfører kompetanse til
norsk helsevesen fortrinnsvis gjennom økt kulturforståelse, noe vi mener er
ønskelig og verdifullt.
Vi vil påpeke at dersom man velger å øke antall plasser
med et primærmedisinsk fokus vil det ha begrenset verdi dersom man ikke
parallellt også øker antall LIS1 plasser ihht direktoratets anbefalinger.
Vi vil understreke at dersom man velger å etablere flere
studieplasser og/eller tildele gradsrett, må de førende prinsippene for slik
beslutning være å sikre at en ny fordeling ivaretar et solid akademisk grunnlag
og økonomiske rammebetingelser for alle berørte universiteter og
universitetssykehus. En desentralisering av studieforløp må ikke forringe det
akademiske grunnlaget for allerede eksisterende studiesteder i slik grad at
kvaliteten på utdanningen reduseres.
Vi mener man bør vurdere å regulere antall
studieplasser utenlands dersom man vil tilby delt studieforløp (utland –
Norge).
Vi forutsetter at ved en eventuell etablering av delt
studieforløp (utland - Norge) må man tilsikte et system der man sikrer et
minimumskrav til kompetanse ved overgang til norsk studieplan, da det
eksisterer ulikheter i studieplanen ved de utenlandske studiestedene.
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