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SAMMENDRAG AV RAPPORT  
— GRUNNUTDANNING FOR LEGER — UTVIKLING OG 
HARMONISERING

Grunnutdanningen i medisin er felles basis for alle leger. 
Her legges grunnlaget for fagforståelsen og for den pro-
fesjonelle legerollen. Den medisinske grunnutdanningen 
er et seks til seks-og-et-halvt-års studium. Studiet kan tas 
ved fire medisinske fakulteter i Norge, men nær femti 
prosent av alle nyutdannede leger i Norge har studert 
utenfor landets grenser, vesentlig innen EU. 

Studiet er et profesjonsstudium. Det er unntatt fra 
bachelor/master-inndelingen, som følger av Bolognapro-
sessen. De fire fakultetene har ulike studiemodeller.

Legeforeningen mener studiet i større grad enn i dag 
må sees i sammenheng med helsevesenet som helhet. 
Det innebærer at man kontinuerlig må vurdere hva 
som skal inn i grunnutdanningen, hva som hører til i 
spesialistutdanningen (frem til godkjent spesialitet) og 
hva som er forbeholdt etterutdanningen (etter oppnådd 
spesialistgodkjenning). Helsedirektoratet har foreslått 
en ny modell for spesialistutdanning, som bør og vil få 
konsekvenser for grunnutdanningen. Særlig gjelder dette 
de obligatoriske kompetansemodulene som innføres i 
kommunikasjon, etikk, kunnskapshåndtering, kvalitets-
arbeid, pasientsikkerhet, systemforståelse, samhandling, 
opplæring av pasienter og pårørende og organisasjon og 
ledelse. 

Helsevesenet er politisk styrt, og det har de seneste årene 
kommet flere meldinger som legger premisser for hva 
medisinstudiet bør styre mot. Primærhelsemeldingen, 
Folkehelsemeldingen, Samhandlingsreformen og Nasjo-
nal helse – og sykehusplan er alle samstemte i at flere 
pasienter skal behandles nær der de er og fortrinnsvis i 
primærhelsetjenesten. Det er derfor naturlig at studen-
tene i større grad oppholder seg her. 

Om dimensjonering
Av nyutdannede leger i Norge har prosentandelen nor-
skutdannede de siste årene ligget rundt ca. 57 %. De 
øvrige utdannes primært i EU med Polen som største 
studieland. Basert på tall fra januar 2016 ville studieste-
dene i Polen samlet sett vært Norges nest største fakultet 
– bare tre studenter færre enn Det medisinske fakultetet i 
Oslo. Legeforeningen mener Norge bør utdanne 85 % av 
estimert legebehov - og at dette må følges av en økning 
av antall plasser for turnusleger/LIS. Antall studieplasser 
ved eksisterende studiesteder bør utvides, og nye stu-
diesteder bør vurderes. På den måten vil utdanningen 

raskt komme i bruk i helsevesenet. I tillegg unngår man 
å tappe andre land for viktige legeressurser.

Legerollen
Legerollen er kompleks og omfattende. Den innbefatter 
ulike roller som medisinsk ekspert, «kommunikator», 
akademiker med vitenskapelig holdning til fagområdene, 
en profesjonell yrkesutøver med empati, etiske holdnin-
ger og holistisk tankesett. Legen skal være en samar-
beidspartner, en leder og en helse opplyser. Medisinsk 
grunnutdanning bør i størst mulig grad utvikle studente-
nes profesjonalitet - derfor trengs det gode rollemodeller 
og kontinuitet i lærer-studentforholdet. 

Inntak til studiet
For å komme inn på medisinstudiet i Norge kreves det 
gode karakterer - svært gode. Ingen, heller ikke Lege-
foreningen, vil hevde at en trenger 6 i alle fag for å bli en 
flink lege. Motivasjon og adekvate grunnkunnskaper for 
å forstå pensum er de viktigste faktorene. Legeforeningen 
mener en kan åpne for alternative inntaksformer, men at 
man i slike tilfeller må forberede og evaluere en parallell 
ordning nøye. 

Hva skal leger lære og hvordan skal det 
læres
Politiske føringer sier noe om hva legen bør kunne i årene 
som kommer. Utviklingen i medisinsk kunnskap kan 
sies å være eksponentiell, og det er denne som i størst 
grad legger premissene for hva medisinstudentene lærer. 
Med økende mengder kunnskap blir det viktigere enn 
noensinne å skille «need to know» fra «nice to know». 

Studentene må, i tillegg til en solid medisinsk kunn-
skapsbase, lære gode arbeidsverktøy. Legeforeningen 
mener kunnskapshåndtering; kommunikasjon og relasjo-
nell kompetanse, samt veiledning, feedback og refleksjon 
over egen praksis vil være viktige verktøy for å mestre 
legerollen. En profesjonell holdning til faget må ligge til 
grunn for alle disse.

Kunnskapshåndtering er grunnleggende for selvstendig 
praksis. Kommunikasjon skjer på alle plan: med pasi-
enter og pårørende, med kolleger, skriftlig og muntlig. 
Særlig det siste må øves i større grad enn i dag. God 
kommunikasjon kan løse og forebygge mange vanskelige 
situasjoner. 
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Tverrprofesjonell læring og trening i team bør styrkes. 
Det bedrer kommunikasjonen og styrker samhandlin-
gen. Fakultetene tilbyr dette i økende grad, men det 
fordrer at læringen kommer så sent i studiet at studentene 
har en forståelse av innholdet i legerollen.
 
Refleksjon over egen praksis er et kjennetegn ved aka-
demiske profesjoner. Veiledning hjelper studenten til å 
skille systemfeil fra personlige feil. Konstruktiv tilba-
kemelding er nettopp det, men kan noen ganger opp-
fattes truende fordi man ikke evner å skille mellom de 
to typene feil. 

Læringsmetoder må tilpasses det som skal læres. Som 
hovedregel lærer man best når man selv får delta. Lege-
foreningen støtter forslaget om økt bruk av simulering i 
medisinsk grunnutdanning. Vi håper det med ny spesi-
alitetsstruktur kan etableres et samarbeid om utbygging 
og bruk av ressurssentra for simulering og simulatortre-
ning mellom de medisinske fakultetene og de regionale 
helseforetakene. Norge har i liten grad brukt simulerte/
standardiserte pasienter. I en tid med relativ pasient-
mangel er dette et tiltak som bør brukes i større grad.

Kvalitetskontroll av undervisningsmodeller
Ansvaret for kvalitetskontroll av undervisningsmodeller 
må tydeliggjøres og styrkes. Universitetene er selv ansvar-
lige for utdanningskvaliteten de tilbyr, men NOKUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kontrollerer 
at kvalitetsarbeidet som utføres er tilfredsstillende. Lege-
foreningen mener det bør gjennomføres jevnlige evalue-
ringer av undervisningsopplegg, som utgangspunkt for 
offentlig tilgjengelige rapporter, der det tydeliggjøres 
hvordan kvalitetshevende tiltak av undervisningen skal 
gjennomføres.

Grunnutdanning i medisin skiller seg fra mange av de 
andre høyere utdanningene ved at det er et profesjons-
studium med stor grad av praktisk ferdighetstrening i 
studiet. Kvalitetskontroller gjort på andre studier kan 
derfor bare i noen grad overføres til medisin. Med inn-
føring av ny spesialitetsstruktur og etablering av regio-
nale utdanningssentre, bør man vurdere etablering av et 
kvalitetskontrollerende organ som kan inkludere både 
grunn- og videre- og etterutdanning i medisin.

Styrket studieledelse, pedagogisk løft for lærere og bedre 

oppfølging av studentene er viktige grep fakultetene selv 
kan ta for å kvalitetssikre og evaluere undervisnings-
opplegg. Eksempelvis har man for profesjonsstudiet i 
medisin ved NTNU ansatt lege i 100 % stilling som 
studieprogramleder med overordnet ansvar for fornying 
av studiet i tillegg til ansvar for daglig drift av studiet. 

Til tross for at de ulike fakultetene har mye tid i all-
mennpraksis, er studentenes opplevelse at de er mer på 
sykehus. Dette kan ha sammenheng med at mye av små-
gruppeundervisningen i de tidlige studieårene foregår på 
sykehus. Primærhelsetjenesten har pasienter og unike 
muligheter til å trene beslutningsprosesser i praksis. Tje-
nesten kan brukes i større grad – også i tidligere studieår. 
Siden fastleger, som hovedsak, er selvstendig næringsdri-
vende, må det etableres en egen finansieringsordning for 
studieplassene. Legeforeningen er positiv til å bidra for 
å finne en god løsning for dette. Det er viktig å under-
streke at undervisning, også i sykehus, koster. Dette er 
i liten grad synlig i dagens praksis.

 Lengre tilknytningsperioder i klinikken
Sykehus er en viktig og mye brukt læringsarena for stu-
dentene. Også her kan ressursene brukes bedre. Lengre 
tilknytningsperioder i klinikken kan gi tryggere rammer 
for læring og dermed bedre læring. Det er lettere å ta stu-
denter med og la dem slippe til dersom en kjenner dem. 
Det fordrer kontinuitet og tid. I tillegg vil studenter som 
har kjennskap til en avdeling/sengepost kunne konsen-
trere seg om læring fremfor logistikk som møtetidspunkt 
og intern geografi på sykehuset. Kliniske spesialiteter, 
som for eksempel onkologi, kan i større grad brukes til 
klinisk undervisning.

Alle utdanningsavdelinger bør ha utdanningsansvarlig 
lege med tid avsatt i arbeidsplanen til dette. Å synliggjøre 
tiden som kreves, er en måte å vise at dette krever noe og 
blir prioritert. På den måten kan også undervisningens 
status bedres.

Akademiske utdanninger fører frem mot en måling og/
eller blir målt underveis. Hvordan og hva man skal måle 
er viktig. Studentene lærer det som testes på eksamen – 
eksamen må derfor være valid og teste det som faktisk 
trengs i legeyrket. I vurdering ligger selvsagt vurdering 
av skikkethet for yrket - en vanskelig, men viktig del.
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Legeforeningen har vært negativ til å tilpasse medisin-
studiet til bachelor/master-modellen. Vi har heller ikke 
i dette arbeidet funnet grunn til å anbefale dette. Vi 
mener imidlertid at den skriftlige oppgaven i studiet må 
ligge på mastergradsnivå, og den må telle like mye ved 
de ulike fakultetene. 

Forskning driver medisinen videre, og Legeforeningen 
mener man bør opprettholde forskerlinjene. Alle leger 
bør ha forskningskunnskap nok til å kunne se for seg 
forskning som karrierevei etter endt studium, også uten 
å ha gått forskerlinjene. 

Alternative læringsarenaer – kommunene 
må få en større plass – finansiering
Legeforeningen ser behov for i større grad å bruke alter-
native læringsarenaer som supplement til sykehus og 
fastlegekontorer. Dette vil gjenspeile bredden i legeyrket 
og gi studentene bedre oversikt over helsevesenet. Avtale-
spesialister, sykehjem, samfunnsmedisin og ikke-kliniske 
sykehusspesialiteter er områder man må vurdere å bruke 
i større grad. 

Undervisning koster, og det må synliggjøres for å kunne 
finansieres. Dette er særlig aktuelt i primærhelsetje-
nesten. Et alternativ er å utvikle egne takster for stu-
dentundervisning - der både avtalespesialister og leger 
i primærhelsetjenesten kan ta ekstra takst for tiden det 
tar å gi studentene den nødvendige opplæring. 

Nasjonale læringsmål
Norge er et lite land, men har fire fakulteter med ulike 
studiemodeller. Det er positivt, men en større grad av 
harmonisering mellom fakultetene kan være nødven-
dig. Det finnes i dag ikke en felles beskrivelse av hva en 
norskutdannet lege skal kunne. Legeforeningen støtter 
derfor innføring av nasjonale læringsmål for å harmo-
nisere innhold og øke kvaliteten av norsk legeutdan-
ning. Læringsmålene må ta høyde for lokale forskjeller 
mellom studiestedene og sikre den akademiske friheten 
fakultetene har. 

Innføring av nasjonal eksamen i medisin har vært disku-
tert en stund, og det foregår et arbeid mellom fakultetene 
for å få dette til. En nasjonal eksamen skal brukes til å 
kvalitetssikre de norske utdanningene og tjene som en 
felles standard som studenter og fakulteter skal kunne 

måles mot. Legeforeningen er ikke prinsipiell motstander 
av en slik eksamen, men det er absolutt forutsetning at 
nasjonale læringsmål må være utformet og implementert 
før en slik eksamen kan utvikles. 

I tillegg er det relevant å avklare andre premisser før en 
slik eksamen innføres:

 ■ Skal denne måle fakultetene mot hverandre 
(benchmarking)? 

 ■ Skal den brukes som søknadsbakgrunn for videre 
tjeneste/spesialisering?

 ■ Skal den være i tillegg til eller i stedet for 
fakultetenes nåværende avsluttende eksamen? Skal 
man kreve at studenter utdannet fra land utenfor 
EU/EØS skal ta denne?

Uavhengig av svarene er det avgjørende at det bevilges 
nok ressurser til å utvikle, gjennomføre og vedlikeholde 
en slik eksamen. Den må teste teori og praksis. 

Legeforeningen ønsker ikke at en nasjonal eksamen bru-
kes i ansettelsesprosessen til turnus- og LIS 1 stillinger. 

Heving av undervisningens status
Rapporten drøfter ulike utfordringer. En hovedut- 
fordring er at undervisning i seg selv har for lav status og 
ikke er meritterende. Man kan se for seg egne undervis-
ningsstillinger, og Legeforeningen kan bidra med under-
visningspriser. Leger med interesse for undervisning bør 
kunne bruke karrierestigen lektor-førstelektor-dosent. 
Det pågår et arbeid ved UiT og NTNU for merittering 
av undervisning som det knyttes stor forventning til.

Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status 
i medisinstudiet heves, og at den pedagogiske kompe-
tansen blant undervisere økes.

Bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet
Medisin er i ferd med å bli et kvinnedominert fag. 
Det er ønskelig med kjønnsbalanse, ikke minst for å 
gjenspeile befolkningen. Legeforeningen mener det må 
arbeides langsiktig med å få en balansert legepopula-
sjon. Ved å gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak 
bør kjønnsandelen for begge kjønn komme over 40 % 
på medisinstudiet i Norge. Det bør i minst mulig grad 
gjøres gjennom kjønnspoeng og/eller kvotering.
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ANBEFALINGER
 ■ Medisinstudiet og helsetjenesten må i større 

grad sees under ett .

 ■ Antall studieplasser bør i større grad samsvare 
med estimert behov og med antall turnuslege- 
og LIS-stillinger . 

 ■ Undervisningsansvarlig lege bør ansettes ved 
alle sykehusavdelinger som har studenter .

 ■ Leger, som driver planlagt undervisning, bør ha 
pedagogisk kompetanse .

 ■ Studieledelsen bør styrkes ved de medisinske 
fakultetene for å 
– styrke klinisk undervisning 
– bedre kommunikasjonen mellom klinikkene og 
   fakultetene 
– unngå privatisering av undervisningen

 ■ Kliniske tilknytningsperioder i studiet bør være 
lengre . Studentene bør ha klinisk veileder/
mentor i disse periodene .

 ■ Økt bruk av formative vurderingsformer .

 ■ En katalog over nasjonale læringsmål bør 
utvikles som et minste felles multiplum .

 ■ Læingsmålene bør være godt beskrevet og 
kunne gi mulighet for å evaluere læringsutbyttet . 

 ■ Universitetene bør i størst mulig grad beholde 
sin akademiske frihet og ikke pålegges rigide 
rammeplaner . 

 ■ En eventuell nasjonal eksamen må være valid 
og teste på flere tidspunkter i utdanningen . 
Den må utvikles av fagmiljøene selv, og den må 
ikke primært være en tellekant for ansettelse til 
turnustjenesten .

 ■ En nasjonal eksamen må være åpen for 
utlandsstudenter .

 ■ Utvidet lokalt og nasjonalt samarbeid på 
eksamensnivå kan motvirke «privatisering» 
av undervisningen og eksamener . Nasjonale 
møteplasser for undervisere i medisinske fag 
bør etableres, og legelærerne bør kunne være 
sensorer ved andre læresteder . 

 ■ De medisinske fakultetene bør, gjennom 
samarbeidsorganene med de regionale 
helseforetakene, etablere et samarbeid om 
utbygging og bruk av simuleringssentra . 

 ■ Undervisningens status må heves . Et første skritt 
kan være innføring av undervisningspriser i regi 
av Legeforeningen . 

 ■ Det bør opprettes egne stillinger på alle 
sykehus for leger som driver undervisning . 
Undervisningsdelen av stillingen må være 
meritterende, og tid må være avsatt i 
arbeidsplanen . 

 ■ Tilbud om kurs i medisinsk pedagogikk i kan 
gi økt status for undervisningen . Formidling 
kan øves, og kurs kan bidra til å heve 
utdanningskvaliteten . 

 ■ Norge bør utdanne 85 % av estimert legebehov . 
For i større grad å kunne være selvforsynt 
med egne leger, bør man utrede økning av 
utdanningskapasiteten i Norge . 

 ■ Man bør vurdere økt bruk av undervisning i 
primærhelsetjenesten, også før studentene 
møter spesialisthelsetjenesten . I tillegg bør man 
se på om andre kliniske arenaer kan benyttes til 
undervisning . 

 ■ En kan vurdere om dagens gruppe-I-avdelinger 
(avdelinger med tilsvarende akademisk 
kompetanse) kan ha undervisning av 
medisinstudenter i større grad enn i dag . 

 ■ Det må jobbes langsiktig for bedre 
kjønnsbalanse blant medisinstudentene .

 ■ Finansieringssystemet for medisinsk 
grunnutdanning bør endres slik at studentene 
lettere kan ha praksis på andre arenaer enn i 
helseforetakene .

 ■ Kulturell kompetanse må inn i undervisningen 
som en kvalitet ved legerollen .
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OM PROSJEKT GRUNNUTDANNING 
Legeforeningens medlemmer utgjør en bred 
kunnskapsbase som kan tilføre de medisinske 
utdanningene viktige perspektiver . Medisinsk 
grunnutdanning er fundamentet for legeyrket . 
Her legges grunnlaget for leger som profesjonelle 
aktører i helsevesenet . De medisinske fakultetene 
gjør en imponerende innsats i utdanningen av leger . 
Legeforeningen ønsker å bidra i dette arbeidet ved 
å engasjere medlemmene i større grad . 

Legeforeningens styrke er at den er en faglig 
forening og en fagforening . Som representanter 
for mange dimensjoner ved legelivet, er 
Legeforeningen i en unik posisjon til å se endringer 
i legerollen, endringer i medisinsk kunnskap 
og pasientenes forventinger, og hvordan man 
best kan svare ut disse endringene . Legene og 
Legeforeningen skal ikke bare påpeke hva som kan 
eller bør endres . Det er minst like viktig å være 
med på endringen . Skal legerollen fortsatt være 
profesjonell, med det det innebærer av ansvar, 
autonomi og selvregulering, må leger være gode 
rollemodeller for studentene . Som leger må vi 
bidra til gode og trygge læringsmiljøer, vi må 
veilede studenter og ta tiden det tar å observere 
dem i pasientkontakt . Vi må løfte blikket fra egne 
hjertebarn innen egen kvistspesialitet og se faget i 
en større sammenheng . Vi må se undervisning av 
studenter på linje med forskning og klinikk . 

Studietiden er viktig, og vi har alle minner 
om den legen som virkelig gjorde inntrykk på 
oss . Det kan være han som underviste om 
nitrogenoksydmolekylets fortreffelighet, hun som 
lot deg sy huden etter å ha holdt haker i flere timer, 
eller hun som faktisk gjennomgikk hele den kliniske 
undersøkelsen og påpekte både det du gjorde bra 
og det du burde forbedre . Dagens studenter er vår 
sjanse til å være den legen . 

Bakgrunn for prosjektet:
I de senere år har Legeforeningen arbeidet med 
og levert utredninger om bl .a . spesialitetsstruktur, 
etterutdanning og om turnustjenesten . Lege-
foreningens forskningsutvalg har utarbeidet flere 
rapporter om medisinsk forsking (forskerens kår 
og forskningens kår) . Nå står en gjennomgang og 
utredning om den medisinske grunnutdanningen i 
Norge for tur . 

I prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 
2013-2015 fremgikk det at Legeforeningen skulle 
arbeide sammen med helsemyndighetene og 
universitetene for å bidra til faglig dekkende 
innhold i medisinstudiet i Norge, innhold som 
er relevant for legens senere yrkespraksis og 
fremtidsrettet for medisinsk og demografisk 
utvikling . 

I sentralstyret 11 . mars 2014 ble det vedtatt å 
igangsette et utredningsarbeid om den medisinske 
grunnutdanningen . 
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Følgende mandat ble vedtatt:

Det iverksettes et utredningsarbeid om den medisinske 
grunnutdanningen. Det etableres en prosjektgruppe 
og en referansegruppe for prosjektet. Utredningen 
skal belyse situasjonen ved de medisinske fakultetene i 
Norge. Prosjektgruppen skal se på om det er mulig med 
en økt harmonisering mellom studiestedene. Gruppen 
skal videre se på om det er samsvar mellom målbe-
skrivelser, organisering av studiene og læringsutbyttet 
i grunnutdanningene og helsetjenestens/samfunnets 
behov. Utredningsarbeidet skal også ta for seg dimen-
sjonering av utdanningen i Norge sett i forhold til 
fremtidig behov for leger.

Sentralstyret oppnevnte 21 . april 2014 følgende 
prosjektgruppe: 

Marit Halonen Christiansen, sentralstyremedlem, 
tidligere nestleder og leder av Yngre legers forening 
(Ylf) og lege i spesialisering.

Julia Brox Skranes, medisinstudent, Oslo, Norsk 
medisinstudentforening (Nmf)

Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Bergen, 
Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Even Holth Rustad, leder/tidligere leder av Nmf og 
medisinstudent, Trondheim

Gro Østli Eilertsen, første-amanuensis, institutt for 
klinisk medisin, Tromsø, LVS 

Gruppen har hatt sekretariatsbistand fra Medisinsk 
fagavdeling ved Åse Brinchmann-Hansen og Øydis 
Rinde Jarandsen . 

Sentralstyret oppnevnte i april 2014 en bredt 
sammensatt referansegruppe for prosjektet . Den 
består av følgende personer:

Christian Grimsgaard, Overlegeforeningen (Of)

Kirsten Rokstad, Allmennlegeforeningen (AF)

Anja Fog Heen, Ylf

Kirsti Ytrehus, LVS

Ole Marius Gaasø, Nmf

Henrik Schirmer, fagmedisinske foreninger

Margit Reite, fagmedisinske foreninger

Rapporten har vært på høring i Legeforeningens 
underforeninger, samt diskutert og behandlet på 
foreningens landsstyremøter i 2015 og 2016 .
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1. INNLEDNING
Hvilken rolle skal legen ha i fremtidens helsevesen? Dette 
er ett av spørsmålene gruppen har stilt seg i forbindelse 
med arbeidet.

Legerollen er i endring. De medisinske fakultetene 
ønsker å tilpasse utdanningene i forhold til endringene, 
men manglende fleksibilitet gjør at fakultetene ikke alltid 
har tilstrekkelige muligheter til å gjøre dette. Det kan 
være årsaken til at deler av den medisinske grunnut-
danningen er lagt opp som for 50 år siden. Til tross 
for at Samhandlingsreformen og målet om pasientens 
helsevesen legger til grunn at flere pasienter bør og må 
behandles nær der de bor og gjerne i primærhelsetje-
nesten, tilbringer studentene mye av tiden de første årene 
i spesialisthelsetjenesten. Det blir ofte forsøkt å vise alt i 
medisinen ved å la dem være innom alle subspesialiserte 
avdelinger innenfor for eksempel kirurgi. 

Hva en lege er, eller bør være, er ikke bare et spørsmål 
om medisinsk fagkunnskap eller etikk, men også hvor-
dan verden utenfor legen ser ut. Helsevesenet er i rask 
endring. Systemet, som gir rammer og forutsetninger 
for den medisinske grunnutdanningen, omfatter både 
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgs-
departementet (HOD), Helsedirektoratet (Hdir), helse-
vesenet (med primær- og spesialisthelsetjeneste m.v. ) og 
legene selv. 

Hva skal grunnlaget i medisinstudiet være? Legefore-
ningen mener at fagets utvikling må ligge til grunn for 
spesialitetsstrukturen, og det er til syvende og sist denne 
som må være basis for grunnutdanningen også. 

Målet med medisinstudiet er å bli lege. En må derfor 
se medisinstudiet og helsevesenet som en helhet, ikke 
som selvstendige enheter. Utdanning av leger må inngå 
naturlig i all legevirksomhet. Legeutdanning er «livs-
lang læring». Krav til pasientsikkerhet og høy kvalitet i 
utdanningene må tydeliggjøres. De fire universitetene 
har i sine læringsmål stort sett dekket disse begrepene. 
Likevel ser vi at dette blir etterlyst i helsetjenesten.1 

Den medisinsk – faglige kunnskapen som skal inn i 
grunnutdanningen må prioriteres. Gruppen mener at 
studenter, i tillegg til en solid medisinsk kunnskaps-
base, også må lære metoder eller verktøy til uthenting 
av kunnskap og verktøy som bidrar til etablering i en 
profesjonell legerolle. På denne måten får studentene et 
kunnskapsfundament og mulighet til å bygge sitt legeliv 
med de verktøyene de har fått og mestrer. 

Alle fakultetene er i ferd med, eller har relativt nylig, 
revidert sine studieplaner for profesjonsutdanningen i 
medisin. Parallelt arbeider de med å harmonisere deler 
av utdanningene.2 Innføringen av Kvalifikasjonsram-
meverket i 2009 bidro til at fakultetene måtte omskrive 
læringsmålene til læringsutbytter definert som kompe-
tanser. Det er i gang et arbeid på fakultetene med å 
utarbeide felles kliniske ferdighetsbeskrivelser. 

1 F .eks . St mld 47(2008-2009) Samhandlingsreformen . Rett behandling 
– på rett sted – til rett tid . St mld 13(2011-2012): Utdanning for velferd . 
Samspill i praksis .

2 Det er ikke rammeplaner i medisinstudiet i dag, og gruppen anbefaler 
heller ikke dette .

Doctors are responsible for: 
being willing to contribute to  
the education of students

FRA TOMORROWS DOCTORS
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På dekanmøtet i juni 2014 bekreftet dekanene ved fakul-
tetene at de har ambisjoner om å innføre en nasjonal 
eksamen. Det er uklart hva det endelige resultatet blir 
– en felles faglig prøve eller en felles avsluttende eksamen 
som skal være grunnlag for cand.med og kunne brukes 
som søknadsbasis for turnustjeneste. Fakultetene jobber 
trinnvis, og Legeforeningen følger spent med. 

I Storbritannia har The General Medical Council 
(GMC) i flere år utgitt «Tomorrows doctors». Sentralt her 
er at GMC, de medisinske fakultetene, helseforetakene,3 
legene og studentene alle innehar egne og komplette-
rende roller i medisinsk utdanning. Legeforeningens pro-
sjektgruppe har blitt tatt godt imot på de de medisinske 
fakultetene, og vi har erfart at vi har en felles interesse i 
å bedre utdanningen. 

3 I Storbritannia selvsagt the National Health Service (NHS)

Rapporten er ikke ment som Legeforeningens oppskrift 
på eller fasit for medisinsk grunnutdanning.4 Den er 
ment som et innspill i en pågående debatt om medisinsk 
grunnutdanning spesielt og medisinsk utdanning gene-
relt. Noe går også inn i den generelle utdanningspolitiske 
debatten. 

Ettersom legene har en viktig rolle i utdanningen, har 
selve prosessen med utarbeiding av rapporten også vært 
viktig for å løfte frem undervisning av medisinstudenter 
som en integrert del av legerollen. Undervisning og vei-
ledning er egne fagområder, ikke noe leger automatisk 
behersker. Vi ønsker en enda bedre medisinsk grunnut-
danning og kommer i rapporten med forslag til hva som 
kan bidra til dette. 

Målgruppen er leger – alle leger som er i kontakt med 
eller kommer i kontakt med medisinstudenter. Målgrup-
pen er også andre ansatte ved de medisinske fakultetene. 
I rapporten drøfter vi områder som kan være av interesse 
for politikere som er opptatt av helse og utdanning. For-
slagene sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD).

4 For den som lurer vil denne kanonen aldri komme . 
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2. NÅSITUASJONEN
Hvordan er situasjonen ved fakultetene i dag? 
Grunnutdanningen i Norge har en varighet på seks år. 
Den gjennomføres ved fire ulike universiteter i Norge, 
henholdsvis i Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø. Eta-
blering av et medisinstudium i Stavanger har vært disku-
tert flere ganger, men er i skrivende stund ikke planlagt. 

De fire universitetene har ulike studieplaner og ulikt 
pedagogisk opplegg. Alle fakultetene har integrert praksis 
i løpet av studietiden, dvs. utplassering i sykehus og i 
allmennmedisin over lengre perioder. Det er kun Det 
medisinsk – odontologiske fakultet ved universitetet i 
Bergen som har karakterer. De andre studiestedene har 
bestått/ikke bestått. Imidlertid har fakultetsstyret ved 
Det medisinske fakultet i Oslo vedtatt å innføre karak-
terer gradvis fra og med oppstart for studentkullet i 2014. 

De fire universitetene følger «profesjonsmodellen», og 
er ikke forpliktet av Bolognaprosessene som innebærer 
at alle typer studier i EØS/EU land skal ha lik struktur 
slik at det er enkelt å bytte mellom fag og mellom ulike 
land, jfr. spørsmål om bachelor/master. 

Alle medisinstudiene i Norge leder frem til autorisasjon 
som lege ved cand. med. Som autorisert lege får man 
rettigheter og plikter som følger av helsepersonelloven.

Studiet består av 360 studiepoeng. Dette regnes om i 
ca. 10 800 timers arbeid, eller 45 timer per uke, 40 uker 
per år. 
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Spesielt fra ny studieplan Utplassering i sykehus og 
primærhelsetjeneste

NTNU Styrket studieledelse I femte studieår

Færre timer Åtte til ti uker i primærhelsetjenesten

OSKE som mulig eksamensform Ti uker i sykehus

Større vektlegging av psykiatri

Økt utplassering i allmennmedisin

OSLO Økt fokus på vanlige sykdommer og 
allmennmedisin I femte studieår

OSKE som eksamensform Åtte til ti uker i primærhelsetjenesten

Kasuistikkbasert og teambasert læring Ti uker i sykehus

Syv uker valgfrie perioder

TROMSØ Kasuistikkbasert og spiralbasert læring I femte og sjette studieår

Organisering av fag i syv tema Åtte til ti uker i primærhelsetjenesten

Bruk av OSKE Ti uker i sykehus

BERGEN To langsgående søyler: I femte studieår

Profesjonssøyle og akademisk søyle Åtte til ti uker i primærhelsetjenesten

Integrert profesjonsstudium med 
bachelor Ti uker i sykehus

Tidlig pasientkontakt

Team – basert læring (TBL)
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Grunnutdanningen er fundamentet  
for legeyrket
Grunnutdanningen er fundamentet for legeyrket, men 
hva skal med i fundamentet? Legelivet er langt, og med 
livslang læring som mål kan en ikke samtidig forsøke 
å få alt inn i seks år på universitetet. Basalfagene, som 
anatomi og patologi med histologi, er selve grunnmuren 
i legeutdanningen. På dette bygges ny kunnskap som 
gir en dypere og mer helhetlig forståelse av pasienten og 
behandlingen. Kunnskap om biokjemi er essensiell for 
å vurdere laboratoriesvar, og kunnskap om immunologi 
er nødvendig for å skjønne mekanismer som utløser en 
rekke sykdommer, herunder prinsippet bak vaksinering 
og biologisk behandling. Fysiologi forklarer hvordan 
funksjoner som pusting, blodsirkulasjon, bevegelse, 
ernæring, vekst og forplantning foregår og reguleres. 
Farmakologi er også inkludert i basalfagene, og denne 
kunnskapen er særdeles viktig når man registrerer økt 
forbruk av ulike medikamenter inkludert helsefarlige 
interaksjoner mellom medikamentene. 

Det man skal lære i grunnutdanningen, må i større grad 
sees i sammenheng med det man skal lære i spesialistut-
danningen og også i etterutdanningen. 

Et eksempel kan være fødselshjelp og kvinnesykdommer. 
Medisinstudenten bør kunne noe om svangerskapsdi-
abetes og palpere fosterleiet, om så bare om det er et 
lengde- eller tverrleie. Fosterbiometri og kunnskap om 
juvenil menometroragi hører til spesialistutdanningen, 
mens behandling for andre residiv av cancer ovarii, eller 
for den saks skyld ultralydmåling av nesebeinet som del 
av prognostisk testing for trisomier vil være naturlig å 
legge til etterutdanningen. Det som selvsagt må være en 
del av grunnutdanningen er basalfagene, det vil si ana-
tomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi. Hvordan 
er kroppen bygd opp, hva skjer under en infeksjon, og 
hvordan virker medikamentet du gir for å senke feberen?

Dette er den rent medisinskfaglige kunnskapen. Men 
hva skal med av lover og regler? Pasientrettighetsloven, 
helsepersonelloven, taushetsplikt og retten til medbe-
stemmelse – skal det inn i grunnutdanningen, eller skal 
det vente til en har flere kliniske knagger å henge det på?

Legers spesialistutdanning er i kontinuerlig endring, 
og en ny spesialitetsstruktur vil implementeres i 2017. 
Legeforeningen vil få en tydeligere rolle i spesialitetes-
strukturen. Etter all sannsynlighet blir det langsgående 
moduler som skal ta for seg kommunikasjon, etikk, 
kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet, 
systemforståelse, samhandling, opplæring av pasienter 
og pårørende, samt organisasjon og ledelse. Flere av de 
medisinske fakultetene har allerede undervisningstilbud 
som omfatter noen av disse områdene. Men med en end-
ring i spesialistutdanningen, bør en være mer bevisst på 
at dette er linjer som løper langs hele utdanningen, og 
som i vesentlig grad bidrar til den profesjonelle kom-
petansen.

Leger vil alltid ha det medisinskfaglige ansvaret. Profe-
sjonsutdannelsen skiller seg fra høyskoleutdannelse med 
en større akademisk og mer helhetlig tilnærming. Dette 
er et viktig fundament som må beholdes.

Det beste må selvsagt ikke bli det godes fiende. Feltet 
er så stort at en ikke klarer å reformere alt samtidig. Det 
ville føre til stillstand, og faget vil ha gått langt videre 
på den tiden det tar å omstrukturere. 

Ny spesialitetstruktur
Ny spesialitetsstruktur – konsekvenser for 
grunnutdanningen

Helsedirektoratet leverte i november 2014 utredningene 
«Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers 
spesialitetsstruktur og innhold»5 og «Fremtidens legespe-
sialister. Spesialitetsstruktur og – innhold i samfunns- og 
allmennmedisin».6 

Utredningen om Fremtidens legespesialister omfatter 
tre hovedtema: 
a)  forslag til ny spesialitetsstruktur og innhold i spesia-

listutdanningen
b) forslag til forbedring av spesialistutdanningen 
c)  forslag til endret rolle- og ansvarsfordeling mellom 

de aktørene som var involvert i spesialistutdanningen 
av leger.

5 IS 2079-3
6 IS 2139
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Helsedirektoratet ønsker å effektuere deler av utrednin-
gen med virkning fra september 2017. 

Ett av hovedmålene med ny modell for spesialistutdan-
ningen er, i følge direktoratet, å oppnå en effektiv orga-
nisering og en forutsigbar og smidig gjennomføring av 
spesialistutdanningen med effektiv ressursbruk. Den 
nye oppgavedelingen skal sørge for at det er samsvar 
mellom ansvar og oppgaver og sikre at aktørene ikke 
har dobbeltroller.

Modellen skisserer en oppgavedeling der Helsedirekto-
ratet har myndighetsansvar på delegasjon fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. De regionale helseforetakene får 
ansvar for helheten i den teoretiske og praktiske under-
visningen, og universitetene får styrket sin rolle ved å 
få ansvar for gjennomføring av teoriundervisningen og 
veilederutdanningen i samarbeid med universitetssyke-
husene og på oppdrag fra RHF’ene. 

Legeforeningen skal fortsatt ha en rolle som faglig råd-
giver. Foreningen skal gi faglige innspill (ved spesiali-
tetskomiteene) i direktoratets arbeid og gjennomføre 
kvalitetsvurdering av utdanningssteder. Legeforeningen 
skal være representert i råd og utvalg og bistå i over-
gangsordninger. 

Helsedirektoratet har foreslått en tredelt modell for spesi-
alistutdanning av leger. Del 1 starter etter endt grunnut-
danning og består av 18 måneders tjeneste, 12 måneder 
på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. 
Dette er en felles kompetanseplattform og i realiteten en 
videreføring av turnustjenesten med fagene indremedi-
sin, kirurgi og eventuelt psykiatri, samt allmennmedisin. 
Turnustjenesten blir obligatorisk for å kunne bli spesialist 
i Norge.
 
Læringsmålene skal utformes som læringsutbyttebeskri-
velser, og man ønsker å innføre kompetansetesting av 
læringsutbyttet på de mest sentrale modulene underveis 
i utdanningen. Læringsutbyttebeskrivelser er i tråd med 
fakultetenes pågående arbeid med kompetansemål og 
læringsutbyttebeskrivelser for grunnutdanningen.

Det foreslås egne obligatoriske kompetansemoduler 
innen kommunikasjon, etikk, kunnskapshåndtering, 
kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet, systemforståelse, sam-
handling, opplæring av pasienter og pårørende, samt 
organisasjon og ledelse. Opplæringen i felles kompetan-
semoduler skal sette legene i stand til å utøve legerollen 
på en måte som styrker kvaliteten i helsetjenesten og 
som setter pasientsikkerhet og kvalitet i sentrum. Deler 
av innholdet i kompetansemodulene kan bli en viderefø-
ring av fagområder som allerede ligger i den medisinske 
grunnutdanningen. De fleste norske fakultetene tilbyr 
undervisning i kommunikasjon, kunnskapshåndtering 
og kvalitetsarbeid, samhandling og ledelse.

Utredningen slår fast at veiledning av leger i spesiali-
sering skal styrkes, og veilederne skal ha kompetanse i 
medisinsk veiledningspedagogikk for å drive veiledning. 
Helsemyndighetene er på linje med universitetene og de 
medisinske fakultetene som styrker sine mentorordnin-
ger for studentene. Universitetene har fått i oppgave å 
utdanne veiledere.

Helseforetakenes rolle blir tydeligere, og det skal følges 
opp fra nasjonalt hold at de omtalte utdanningsopp-
gavene blir implementert. 

For studentene i den medisinske grunnutdanningen kan 
forslagene i ny spesialitetsstruktur gi gevinster og utfor-
dringer. Universitetene og helseforetakene skal etablere 
tettere samarbeidslinjer for å sikre en praksis nær spesia-
listutdanning. Det skal opprettes egne stillinger både på 
universitetene og i helseforetakene som skal sikre dette. 

Forslagene om styrking av læringsaspektet i spesialist-
utdanningen, som inkluderer utdanningsansvarlig lege 
på avdelingene, kan bidra til studentene i større grad får 
den undervisningen de skal ha og blir bedre integrert i 
de kliniske praksisperiodene. Samtidig kan det bli en 
større kamp om pasientene.

GRUNNUTDANNING FOR LEGER – UTVIKLING OG HARMONISERING
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3. FREMTIDENS HELSEVESEN

Helse- og sosialpersonellets rolle blir 
en annen i møte med den opplyste 
pasient eller bruker. I stedet for å 
formidle informasjon, blir oppgaven 
mer å gi råd og veiledning og 
vurdere alternativer, slik at den 
enkelte får et bedre grunnlag for  
å ta sine egne beslutninger.

ST . MELD . 26 (2014–2015) FREMTIDENS 

PRIMÆRHELSETJENESTE – NÆRHET OG HELHET

I mandatet heter det Gruppen skal videre se på om det er 
samsvar mellom målbeskrivelser, organisering av studiene 
og læringsutbyttet i grunnutdanningene og helsetjenestens/
samfunnets behov. 

Fremtidens helsevesen er ukjent. De siste 30 årene har 
det foregått en revolusjon innen behandlingsmetoder, 
medikamenter og tekniske muligheter. Premissene for 
fremtidens helsevesen finner vi i dagens planer.

Primærhelsemeldingen skisserer et helsevesen som 
satser på forebygging, der pasienten er medbestemmer 
og der primærhelsetjenester ytes fra team. Meldingen 
problematiserer bærekraften i helsevesenet. En ønsker 
bedre tilgjengelighet, mer (og bredere) kompetanse og 
bedre ledelse. Rehabiliteringsfeltet foreslås flyttet ut i 
kommunene. Rus og psykiatri er et satsningsområde for 
den sittende regjeringen og trekkes frem i primærhel-
se-meldingen Et annet kompetanseområde er minoriteter 
og innvandreres helse og bruk av tolk. Ingenting av dette 
er det vanskelig å si seg enig i, men om det vil ha noen 
konsekvenser for medisinstudiet er vanskelig å si.

Det er et gjennomgående ønske i meldingen om å styre 
legene mer, og det er grund til å tro at fastlegerollen 
kan bli endret. Fra en autonom rolle med ansvar for 
egne pasienter, kan en lese en tilnærmet «ansatt rolle». 
Teamorganiseringen som er skissert kan føre til mindre 
kontinuitet i lege-pasientforholdet. 

«Sorteringskunnskap» er en viktig egenskap studentene 
må lære. Alt i dag har mange av oss døgnkontinuer-
lig overvåking av hvor mange skritt vi tar, hva vi veier, 
drikker og spiser.7 I Primærhelsemeldingen tas opp at 
helsenorge.no potensielt kan legge til rette for å laste 
opp slike data til sin personlige profil og dele dette med 
helsepersonell. Hvilke muligheter, og ikke minst hvilket 
ansvar, vil dette gi fremtidige leger? Hva er viktig og hva 
er uviktig?

Konsultasjoner var tidligere synonymt med et fysisk 
møte mellom pasient og lege. Slik er det ikke lenger. 
Digitale konsultasjoner vil bli vanligere. Hvilke krav 
stiller dette til legen?

Fremtidens helse- og omsorgstjeneste skal være pasientens 
og brukerens tjeneste heter det i Folkehelsemeldingen. 
Denne legger også føringer for fremtiden. Meldingens 
hovedbudskap er at helse må inn i all politikk: Folkehelse 
skapes ikke i helsedepartementets område alene. Det 
må legges til rette for helsevennlige valg, aktive eldre og 
sosiale sikkerhetsnett. Psykisk helse må inn i det fore-
byggende arbeidet. Et mål er å utjevne sosiale forskjeller 
i helse. Begge disse skjer utenom helsevesenet. 

For utdanningen betyr dette at studenten trenger økt 
kunnskap om kommunikasjon med pasienter og pårø-
rende. Dette trenes også i dag. De trenger også øvelse i 
tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Dette trenes 
også i dag, men kan bli bedre. Spørsmålet er om en må 
prioritere noe bort eller om en klarer å få i «pose og sekk» 
når dette skal øves. 

7 «M-helse»= mobilhelse - kartlegging av egen helsetilstand via apper mv . 

GRUNNUTDANNING FOR LEGER – UTVIKLING OG HARMONISERING

http://helsenorge.no


19

Et kommunikasjonsaspekt som bør med, er bruk av tolk. 
Dette stiller skjerpede krav til legens ferdigheter for å 
sikre at budskapet kommer riktig frem til mottaker. 

Satsningen på rus og psykiatri reiser spørsmål om stu-
dentene får god nok kunnskap om fagfeltene. Dette er 
store og komplekse fagområder, som nok i enda større 
grad enn andre fagfelt stiller krav til sammenhengende 
praksis, gjerne med en klinisk mentor. 

I Samhandlingsreformen er målet å utvikle en bære-
kraftig helsetjeneste ved å styrke forebyggende arbeid og 
la forebygging bli en rød tråd gjennom helsetjenesten. 
Dette er et område som må styrkes i legeutdanningene. 
For å kunne forebygge, må en ha kunnskap om en syk-
doms naturlige forløp. Dette understreker viktigheten 
av undervisning i allmennpraksis hvor studentene får 
se u selekterte pasienter. 

Det er vanskelig å se inn i fremtiden, men det vil bli 
nye paradigmeskifter. Antibiotikaens inntreden var et 
paradigmeskifte, som nå kan se ut til å bli reversert selv 
med gode strategier for redusert antibiotika bruk. Skal 
legen i større grad fungere som teamleder og veileder, må 
hun lære å stå i uvisshet. Å ta avgjørelser og gi råd basert 
på andres erfaringer og kunnskap er krevende, men vil 
trolig bli enda viktigere i fremtidens helsevesen. 

Nasjonal helse- og sykehusplan ble presentert i novem-
ber 2015. Et eget kapittel er viet personell og utdanning 
med vekt på dimensjonering av utdanningene. Rappor-
ten skisserer en tydeligere nivåinndeling av sykehusene, 
med regionsykehus (ett i hver helseregion), store akutt-
sykehus, akuttsykehus, og sykehus uten akuttfunksjoner. 
Det legges også opp til at mer ansvar flyttes fra HOD til 
Helsedirektoratet, blant annet ansvaret for å godkjenne 
nasjonale og regionale funksjonsfordelinger. Budskapet 
er mer oppgavedeling enn teamarbeid. Digitale helsetje-
nester finnes igjen også her. 
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Dimensjonering
Hvor mange leger trenger Norge? 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet skal sikre fri flyt av arbeids-
kraft. Norge har et velregulert arbeidsliv, moderne helse-
vesen og sett fra et europeisk ståsted, god lønn. Dette er 
likevel ikke til hinder for å utdanne en større andel av 
det estimerte legebehovet i Norge.

I Norge var det juni 2016 3754 studenter på profesjons-
studiet i medisin. I tillegg er det registrert 3318 personer 
som studerer medisin i utlandet med støtte fra Lånekas-
sen. De største studielandene er Polen, Ungarn, Slovakia 
og Tsjekkia. Norge har lang tradisjon for å utdanne leger 
i utlandet. Det har vært en ønsket politikk, ikke minst at 
de etter endt studium skal komme tilbake for å arbeide 
i Norge. Dette har tilført Norge verdifull kompetanse, 
og studenten har i stor grad hatt nettverk i studielandet 
som blir verdifulle også i den videre karrieren.

Tidligere norske utlandsstudenter studerte på linje med 
landets egne studenter på vertslandets eget språk. Nå er 
det i stor grad studier på engelsk, dels også med bruk 
av tolk i kliniske situasjoner. Kommunikasjonsaspektet 
er viktig, og språkbarrierer kan vanskeliggjøre lærings-
prosesser.

Det er et dilemma om Norge skal «ta opp» plasser for 
andre, eller bidra til «brain-drain» fra andre økonomisk 
vanskeligere stilte land. Det kan argumenteres at vi ikke 
tar opp studieplasser så lenge det er engelskspråklige 
studier spesielt rettet inn mot utlendinger som ameri-
kanere og nordmenn. Det vil likevel være bruk av de 
samme lærekreftene, pasientgruppene og sykehusene. 
Prinsippet om at Norge i større grad må være selvforsynt 
med leger veier tungt. 

Helsedirektoratets rapport «En solidarisk politikk for 
rekruttering av helsepersonell» fra 2007 fremmer at 
Norge skal ta mål av seg til å ta ansvar for og bære kost-
nadene av utdanning av helsepersonell som skal arbeide 
i Norge. Rapporten peker på at import av leger fra øko-
nomisk vanskeligere stilte land ikke bare undergraver 
eksportlandets helsesystem, men også kan bli sett som 
om fattige land subsidierer utdanning av leger som skal 
arbeide i Norge.

Et ytterligere argument er turnussituasjonen. Turnus- 
tjenesten ble lagt om for å hindre køene som oppsto ved 
trekning, men likevel er det et stort antall leger som 
ikke får turnustjeneste. Hovedmålet med medisinstu-
diet er å bli lege. Det må derfor sies å være sløsing med 
samfunnets ressurser at mange ikke får turnusplass ved 
oppnådd cand.med. så lenge det er underskudd på lege-
arbeidskraft i Norge. Til turnusoppstart høsten 2015 var 
det 481 søkere som ikke fikk turnusplass. Det har blitt 
hevdet at nordmenn utdannet i utlandet i større grad enn 
norskutdannede ikke får turnusplass. At denne gruppen 
har en noe lavere sannsynlighet for å få turnuslegestilling 
kan postuleres, men det er ikke funnet noen signifikant 
forskjell. Manglende kapasitet i turnus og spesialisering 
kommer etter all sannsynlighet til å øke enda mer de 
kommende år. Det innebærer at Norge gjør seg avhengig 
av import av leger fra utlandet. 

Nyutdannede leger som er utdannet i EØS/EU – land 
med praktisk integrert tjeneste har inntil videre mulighet 
til å søke og å bli ansatt i lege i spesialisering-stillin-
ger uten å gjennomføre turnustjenesten som er en felles 
introduksjon til videre spesialisering. Det kan oppleves 
som uheldig at disse for eksempel går bakvakt for mer 
erfarne kollegaer også med tanke på pasientsikkerhet. 
Fra 2017 vil ny spesialitetsstruktur starte. Det er et 
mål at alle leger enten skal være i spesialisering eller 

Hvorfor er man så opptatt av dimensjonering for 
helsepersonell generelt, og leger spesielt? 

Det er to mulige årsaker, som henger ganske tett sammen 
med hverandre:

For det første, i motsetning til situasjonen for sam-
funnsvitere, økonomer og jurister er  legearbeidsmar-
kedet «lukket»: det er tett sammenfall mellom utdanning 
og formelle krav i stillingen . 

De fleste som har medisinsk utdanning, innehar stillinger 
som krever godkjenning som lege . Andre utdannings-
grupper er i høyere grad substituerbare med hverandre, 
i et åpent og fleksibelt arbeidsmarked . 

For det andre er kostnadene ved medisinsk utdanning 
høyere enn for de fleste andre utdannelser . En lege 
utdannet i Norge koster drøyt 3 millioner kroner . Det er 
fullt forståelig at man ikke ønsker å utdanne «for mange» .
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ferdige spesialister, både fastleger og sykehusleger. Dette 
vil lukke døren for å gå rett inn i lege i spesialisering- 
stillinger, og utfordringene med mangel på turnusplasser 
kan ventes å øke. 

Medisinstudier i EU er forhåndsgodkjente fra Statens 
lånekasse for utdanning. Dette innebærer ingen vurde-
ring av det enkelte studium, men er en følge av kvalifi-
kasjonsdirektivet. 

Skal Norge se helsevesenet under ett og utdanne leger 
for det norske helsevesenet, følger det at en større andel 
bør utdannes ved de norske fakultetene.

I dag utdannes vel 40 % i utlandet, i tillegg til en bety-
delig import av utenlandske leger. Etterspørselen etter 
leger øker, og kan øke mer sett i lys av økonomisk vekst 
og befolkningsvekst. Dette gjelder spesielt dersom vi 
legger SSBs høyalternativ til grunn. Siden beregningene 
startet i 2010 er det dette som har vist seg mest realistisk. 
Dette tyder på et underskudd på opp mot 6 000 leger 
i 2035. Pensjonsavgangen blant leger er raskt økende, i 
tillegg til et ønske om mer normal arbeidstid. Ser man 
på tall fra OECD og Norden ligger Norge lavt i utdan-
ningskapastitet både regnet per tusen yrkesaktive leger 
eller per innbygger.

Det finnes argumenter mot å øke opptaket av medisin-
studenter i Norge. Norge har høy legedekning, men en 
stor og økende andel kvinnelige leger, et likestilt fami-
lieliv og en tilnærming av legearbeidstid til normalar-
beidsuke gjør at leger i Norge jobber kortere uker enn i 
Europa.8 Den tilgjengelige legearbeidskraften kan utnyt-
tes mer effektivt med mer merkantil støtte. Nordmenn 
vil ikke slutte å reise ut, og det er en risiko for å utdanne 
for mange leger, spesielt dersom man som Helsedirekto-
ratet har gjort, legger SSBs referansealternativ til grunn. 
Legger man demografialternativet til grunn forsterkes 
denne effekten. Det er mangel på turnusplasser, og til 
dels også lege i spesialisering – stillinger. Vi har alt nå 
flere nyutdannede leger enn vi klarer å få effektivt gjen-
nom turnustjenesten og deretter spesialistutdanningen. 
I statsbudsjettet for 2016 kom det 30 nye studieplasser 

8 Snittet i Norge er 45-47 timer, i Europa varierer dette mellom 50 og 
90 timer, jfr . BMJ: http://careers .bmj .com/careers/advice/view-article .
html?id=20020402

til NTNU. Å opprette nye fakulteter er svært krevende, 
særlig innen basalfag. Trolig vil endrede studiemodeller 
ved de eksisterende fakultetene være en mer realistisk 
tilnærming for å øke kapasiteten vesentlig i Norge.

SSBs fremskrivingsmodell for legearbeidsmarkedet 
for 2010–2035
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Figuren viser netto over-/underskudd av legeårsverk som 
differansen mellom tilgang av leger og etterspørselen 
etter leger ved de fire ulike etterspørselsalternativene 
SSB opererer med9.

Modellen tar ikke hensyn til immigrasjon eller emigra-
sjon av leger over landegrensene. Det er derfor sannsynlig 
at et stort underskudd av leger aldri blir realitet fordi 
man vil kompensere med import av leger fra utlandet. 

Både Sverige og Danmark tar opp flere medisinstudenter 
enn Norge (innenlands), også justert for folketall. Bare 
Finland er nær Norges nivå, men de har tradisjonelt hatt 
langt mindre vekst i legearbeidsmarkedet enn Norge. 
Selv ikke medregnet de norske utenlandsstudentene 
kommer vi nær Danmark, men der er det også større 
frafall fra studiet enn i Norge. 

9 http://www .ssb .no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/arbeidsmar-
kedet-for-helse-og-sosialpersonell-fram-mot-aar-2035
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Prognose og dimensjonering for fremtidig antall 
spesialister i Danmark

I Danmark utarbeides prognoser for legebehovet og 
spesialistbehov av Sundhedsstyrelsen for å vurdere 
utviklingen i den tilgjengelige arbeidskraft, og som et 
redskap for å sikre helsevesenets funksjon i fremtiden . 
Arbeidet utføres av Prognose- og dimensjoneringutsval-
get, et permanent utvalg under Det Nationale Råd for 
Lægers Videreuddannelse . Gruppen er bredt sammen-
satt med Sundhetsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse, De regionale råd for legers videreutdan-
nelse, Lægeforeningen m .fl . Man kan tenke seg at denne 
gruppen er godt egnet til å gi riktigere prognoser enn det 
myndighetene klarer alene . 

Særlig viktig er arbeidet som utføres med løpende revi-
sjon av prognosene når andre forutsetninger (inkl tall-
grunnlaget) endres . Man ser på forventet pensjonsalder, 
omfanget av inn- og utvandring, antall besatte leger i 
spesialiseringsløp, utdannelsestid osv . Prognosene har 
en tidshorisont på 20-25 år . Dette er nødvendig for plan-
legging av videreutdanning . Videre lages det dimensjone-
ringsplaner som dekker en femårsperiode, og fastsettes 
ca . ett år før planen trer i kraft . 

Regulering av antall spesialister gjøres gjennom forde-
ling av utdannelsesforløp innenfor de enkelte spesiali-
tetsutdannelser og -region . Dette er en sentral myndig-
hetsstyrt måte å sikre at det finnes nødvendig og riktig 
arbeidskraft til enhver tid, og at det ikke utdannes flere 
leger enn det som etterspørres i og utenfor helsevese-
net . Den optimale dimensjonering av spesialitetsutdan-
ningskapasiteten baseres på kjennskap til tilbud og etter-
spørsel av leger . Prognosene for legearbeidsmarkedet 
danner dermed bakgrunn for dimensjoneringsplanene 
som legges . 

På bakgrunn av antall medisinstudenter utdannet ved 
et dansk universitet, fastsetter Sundhedsstyrelsen to 
ganger årlig antallet av utdannelsesforløp i den kliniske 
basisutdannelse (dansk turnustjeneste) . Man fastset-
ter også hvor stor del av forløpene som skal inneholde 
ansettelse i allmennpraksis, basert på rådgivning fra 
prognose- og dimensjoneringstuvalget .

Norge blir det, etter Legeforeningens utregninger, basert 
på dagens utdanningskapasitet, til sammenlikning en 
netto vekst på ca. 2 000 yrkesaktive spesialister (lavt 
anslag) frem til 2035 Høyalternativet tilsier et behov på 
6 000, altså er veksten for lav. 

Igjen ser vi det vi har sett tidligere: medisinstudiet og 
helsetjenesten må sees under ett. Per i dag er det drøyt 
21,44 % utenlandske statsborgere i overlegestillinger i 
sykehus. Det er stor spesialistmangel i mange spesiali-
teter, og mange steder er det svikt i rekrutteringen til 
kommunehelsetjenesten. 

Myndighetenes tidligere analyser av forventet legebehov 
i fremtiden har flere ganger slått feil. En ny innfalls-
vinkel, slik Danmark kan vise til, vil kunne bidra til at 
vi slipper å stå i den situasjonen man nå gjør med stor 
spesialistmangel innenfor flere spesialiteter.

Legeforeningen ønsker at 85 % av estimert legebehov 
skal utdannes i Norge. Kapasiteten for turnusleger og 
LIS må oppjusteres for å sikre at ferdigutdannede leger 
raskest mulig får brukt sin kompetanse i helsevesenet. 

GRUNNUTDANNING FOR LEGER – UTVIKLING OG HARMONISERING
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4. LEGEROLLEN
Rollen som lege er sammensatt og kompleks. Studenter, 
pasienter, pårørende, helsefagarbeidere og byråkrater har 
ulike forventninger og krav til legene. Parallelt med ny 
helselov og flere pasientrettigheter har forventningene 
og kravene til legene endret seg. Tradisjonelt har lege-
rollen omfattet medisinsk kunnskap og kompetanse, 
selvstendighet og integritet, samfunnsansvar og samar-
beidsevne og høy etisk standard.10 Medisinsk kunnskap 
er i dag lett tilgjengelig via internett, men kvaliteten på 
kunnskapen som formidles her er varierende. Det blir 
stilt større krav til kunnskap om og ferdighet i kommu-
nikasjon og kunnskapsformidling. Legerollen er blitt 
mer omfattende og variert. 

Kompleksiteten og omfanget av legerollen har bidratt 
til et behov for å definere begrepet. Det finnes ulike 
modeller for å beskrive hvilke kompetanser leger bør 
ha. En anerkjent inndeling er CanMeds syv kompetan-
seområder:

 ■ medisinsk ekspert

 ■ «kommunikator» 

 ■ akademiker med vitenskapelig holdning til 
fagområdene

 ■ profesjonell yrkesutøver med empati, etiske  
og holistiske tanker

 ■ samarbeidspartner 

 ■ leder

 ■ helseopplyser 

10 (O G Aasland, Tidsskr Nor Lægeforen 2006)Nyere referanse: Royal 
College fra 1996 . .
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Det forventes at legen skal mestre alle rollene og i tillegg 
ha kunnskaper om samfunnsmedisin.
 
Legerollen omfatter en rekke praktiske ferdigheter som 
undersøkelser og behandling. I løpet av studietiden skal 
studentene f.eks. lære undersøkelse av nyfødte, otoskopi 
og behandling med injeksjoner i ledd. Forskning søker 
å kvalitetssikre behandlingen, og å bringe til torgs ny 
og bedre kunnskap, som igjen bør implementeres etter 
standardiserte prosedyrer. Legerollen som akademiker 
er en vitenskapelig holdning til fagområdene. 

I tverrfaglige team har legen det medisinskfaglige ansva-
ret, og lederrollen er derfor integrert i legerollen. I helse-
vesenet er det i løpet av de siste årene utviklet et skille 
mellom ansvar, myndighet og legens lederrolle. Etter at 
de regionale helseforetakene (RHF) ble opprettet i 2002, 
er det blitt en økning av sykehusledere uten medisinsk-
faglig ansvar. Legene, som har det faglige ansvaret, har 
ikke vært invitert til å delta i beslutningsprosesser som 
angår fagområdene. Denne diskrepansen har ført til mye 
frustrasjon blant leger, en frustrasjon som sees tydelig av 
studentene, og som i tillegg er en endring som kanskje 
ikke er ønsket. Vi ser en noe tilsvarende utvikling i pri-
mærhelsetjenesten.

Doctors must be capable of regularly taking responsibility for difficult 
decisions in situations of clinical complexity and uncertainty.

FRA FORORDET TIL TOMORROWS DOCTORS
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Legeforeningen arbeider for at flere leger skal bli ledere, 
nettopp for å tydeliggjøre denne delen av legerollen, og 
gruppen støtter dette. 

Gjennom studiet lærer, eller erfarer, medisinstudentene 
hva legerollen omfatter og hvordan den skal utøves. Noe 
av undervisningen om legerollen er idealistisk og kan 
være svært forskjellig fra realitetene i arbeidslivet. Et 
eksempel er idealet om at legen skal være «pasientens 
advokat», dvs. vise empati for den enkelte og ha tillit 
til pasientens uttalelse om egen lidelse og arbeidsevne. 
På den andre siden står kravet om at legen skal være 
samfunnets «økonomiske samvittighet». Legen må vur-
dere pasientens lidelse kritisk opp mot arbeidsevnen og 
sammenlikne den med kravene fra den generelle befolk-
ningen. 

Et annet eksempel på sprikende forventninger til legen er 
rollen som medisinsk ekspert. Det kommer hele tiden ny 
kunnskap, og det er tilnærmet umulig å holde oversikt. 
Dette er utfordrende. I mange tilfeller er legen usikker, 
men må likevel ta en beslutning der og da. En vesent-
lig del av behandlingen er oppfølging av pasienter for å 
kvalitetssikre og/eller revurdere beslutninger, enten på 
bakgrunn av ny tilkommet informasjon eller revurde-
ring av legespesialister med spesifikk kunnskap. Å stå i 
usikkerhet er en del av legerollen som bør vektlegges i 
større grad i undervisningen. 

Vi har her valgt å basere oss på CanMeds definisjon av 
legerollen, men profesjonalitet er diskutert av mange 
andre. Stern11 definerer medisinsk profesjonalitet til 
å omfatte fire likeverdige deler: medisinsk kompetanse, 
humanisme, etterrettelighet og altruisme. Kulturell kom-
petanse er et område som ikke må glemmes. 

11 Stern DT, red . Measuring medical professionalism . New York: Oxford 
University Press, 2006 .

Professor Per Brodal peker i en artikkel (under trykking) 
på viktigheten av at den medisinske grunnutdannin-
gen i størst mulig grad bidrar til å utvikle studentenes 
profesjonalitet slik at de er rustet til holde profesjonelle 
verdier i hevd. Han mener legenes kontrakt med sam-
funnet er truet grunnet industrialisering av helsevesenet 
og dehumanisering av medisinen. Bekymringen gjelder at 
legene taper autonomi og reduseres til «kroppsteknikere». 
Kontrakten med samfunnet er i hovedsak en moralsk 
forpliktelse til å sette pasientens og samfunnets interesser 
foran egeninteresser i utøvelse av yrket. 

Brodal peker på fire hovedområder som er viktige for å 
utvikle studentenes profesjonalitet:

1. Læringsmiljøet, som i stor grad formes av lærernes 
ord og handlinger. Gode rollemodeller som er 
profesjonelle i atferd og handling er avgjørende.

2. Integrasjon og helhetstenkning, som stimuleres 
gjennom studieopplegg og av lærerne hjelper 
studentene til å se sammenhenger.

3. Kontinuitet i lærer – student og student 
– pasientkontakt, som muliggjøres ved 
organisering av studiet. Flere land har etablert 
«longitudinal integtrated clerkship» utenfor 
universitetsykehusene.

4. Eksamens- og evalueringsformer som harmonerer 
med alle aspekter ved profesjonalitet. Behovet for 
sertifisering gjennom summativ evaluering må ikke 
skyve studentenes arbeid mot det som lett lar seg 
måle på bekostning av personlig vekst og utvikling.

Fordi de grunnleggende profesjonsverdiene, som auto-
nomi, ansvar og selvregulering, er forutsetninger for 
legers moralske kontrakt med samfunnet, er det viktig 
for fremtidens helsevesen at de ansvarlige for legeutdan-
ningen prioriterer riktig mener Brodal.12

12 Brodal P, Legestudiet må fortsatt være en profesjonsutdanning . UniPed 
submitted 2016
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Hva skal en lege kunne?
I Norge tilsier den akademiske friheten at det enkelte 
fakultet fastsetter sin studieplan. Fakultetsstyret delege-
rer ansvaret for studieplanen til dekanen og studieplan-
komiteen. Denne komiteen er satt sammen av represen-
tanter fra de ulike instituttene, og lager studieplan på 
overordnet nivå. Detaljene blir stort sett overlatt til de 
ulike instituttene. 

Det er et ønske fra både studenter og undervisere om 
bedre studieledelse. Fragmentering av ansvaret åpner 
for privatisering av undervisningen. Tydelig ansvar vil 
sikre at studentene får undervisning i læringsmålene, og 
at de kliniske praksisperiodene dekker det de skal dekke. 
Dette vil også gjøre det lettere for kliniske lærere utenfor 
fakulteten å gi tilbakemelding.

Det er omfattende reformer på gang også i Norge. Et 
utvalg i regi av universitets- og høgskolerådet leverte 1. 
juni 2015 en rapport om felles innhold i de helse- og 
sosialfaglige utdanningene.13 Rapporten skal behandles 
i Kunnskapsdepartementet (KD), som igjen skal foreslå 
«felles innholdselementer i en felles og forskriftfestet 
rammeplan for alle helse- og sosialfaglige profesjonsut-
danninger, enten de er 3-,5- eller 6-årige.»14

Det er sterke signaler fra politisk hold om at det er ønske-
lig med en felles nasjonal eksamen. 

Hvordan løses dette i andre land?
Tyskland har lenge hatt nasjonale eksamener, på flere 
stadier gjennom studiet. Det er likevel først i år at man 
har kommet frem til nasjonale læringsmål. 

En bredt sammensatt gruppe med undergrupper har 
arbeidet i fem år, og 1. juli 2015 publiserte man den 
nasjonale kompetansebaserte læringsmålkatalogen for 
medisin.15 Resultatet er en omfattende katalog med 21 
punkter som dekker alle aspekter av legeutdanningen, 
både praktisk og teoretisk kunnskap. Et interessant 
punkt som også sees i andre lands planer er at man tar 
inn over seg at man på ingen måte er utlært lege ved stu-

13 http://www .uhr .no/documents/ferdig_rapport_Felles_
innhold_290515_1500 .pdf

14 ibid, side 3 .
15 Nationaler Kompetenzbasiert Lernziehlkatalog Medizin 2015 . Katalogen 

kan finnes i sin helhet på nklm .de (sidene er på tysk) .

diets slutt. Siste kapittel omhandler hvorfor man går til 
legen, og er således en øvelse i systematikk for å komme 
videre fra et ukjent utgangspunkt. Forebygging er sterkt 
vektlagt. 

Sveits sammenliknes ofte med Norge. Landet har fem 
autonome medisinske fakulteter og fikk i 2006 en lov 
som regulerer medisinsk utdanning og den inneholdt et 
krav om innføring av nasjonal eksamen. Alle involverte 
parter samarbeidet for å utvikle en nasjonal eksamen, 
den såkalte federal licencing exam (FLE). Utviklingsar-
beidet tok mange år og det ble satt av store økonomiske 
ressurser til arbeidet med utvikling og implementering. 
Landet hadde allerede en katalog over læringsmål16. Den 
nasjonale eksamenen ble implementert i 2011, og omfat-
ter en teoretisk del med flervalgsoppgaver, og en klinisk 
del med OSKE.17 Den teoretiske delen tas elektronisk 
av alle studentene samtidig. Av ressurshensyn kan man 
ikke få alle studentene gjennom OSKE simultant. Denne 
arrangeres følgelig over flere dager, hver dag med tilsva-
rende, men ulike pasientkasus. Sveits har implementert 
Bologna-prosessen også for medisin. FLE må tas for å 
kunne praktisere som kliniker, og etter at studenten har 
gjennomført mastergraden i medisin. 

I USA er det de enkelte statene som regulerer hvem som 
får praktisere som lege. En felles, nasjonal eksamen ligger 
til grunn som et felles evalueringssystem. United states 
medical licencing exam, USMLE, består av tre deler 
fordelt på ulike stadier i studiet. Den første delen er 
utelukkende databasert, mens del to og tre både har en 
databasert og en klinisk del.

Det finnes ikke noe nasjonalt kjernepensum, og en 
kan således anta at pensum til en stor grad styres som 
«teaching to the test». 

16 Swiss catalogue of learning objectives . Katalogen er under revisjon, men 
2008-versjonen kan finnes i sin helhet på http://sclo .smifk .ch (engelsk 
tekst) .

17 Objektiv strukturert klinisk eksamen .
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5. HVEM SKAL BLI LEGE?
Opptaksordning til medisinstudiet
Opptak til medisinstudier i Norge baserer seg på det 
samme poengsystemet som de fleste andre studieopp-
tak i Norge. Halvparten av plassene tildeles basert på 
karakterer og ekstrapoeng fra videregående opplæring 
(førstegangsvitnemål).

Dagens opptakssystem blir jevnlig kritisert. Det gjøres 
ingen bredere vurdering av søkerens «egnethet for yrket», 
gjennom intervju, motivasjonsbrev eller liknende. Den 
store konkurransen om studieplasser fører til svært høye 
karakterkrav. Det er neppe nødvendig at en blivende 
medisinstudent bruker tid på å ta videregående om igjen 
som privatist for å øke karaktersnittet fra 5,3 til 5,5. 

Kritikken er ikke uvesentlig. Problemet oppstår når man 
forsøker å lage et nytt system som er mer treffsikkert enn 
dagens for å plukke ut de beste legeemnene. Systemet 
må opprettholde mangfoldet blant norske leger, samtidig 
som den enkelte søker behandles rettferdig og fordoms-
fritt. Hvis vi intervjuer søkere til medisinstudiet, vil vi 
klare å unngå ubevisst forskjellsbehandling på bakgrunn 
av kjønn, etnisitet eller politiske meninger? Vil vi ende 
opp med bedre leger? Hvis svaret er ja, kunne vi opp-
nådd det samme ved å bruke mer ressurser på veiled-
ning og oppfølging av studenter i stedet for å intervjue 
søkere? Man kan se for seg en todeling der en gruppe 
blir tatt inn, som i dag. Den andre gruppen kan tas 
inn på minimumskarakterer samt intervju, og eventuelt 
motivasjonsessay. 

Motivasjon er den viktigste faktoren, sammen med 
tilstrekkelig bakgrunnskunnskap for å nyttiggjøre seg 
pensum. Dette gjelder uansett kjønn, etnisitet eller poli-
tisk ståsted. Lege blir man ved studiets slutt, ikke ved 
opptak.18 

Legeforeningen mener innføring av en subjektiv vurde-
ring av søkere til medisinstudiet kan medføre en reell 
sannsynlighet for forskjellsbehandling. Skal man endre 
inntakskriteriene må man evaluere dette nøye slik at man 
vet hva man endrer.

18 Bakken R, Valestrand EA Hvem skal bli lege . Tidsskr Nor Legeforening 14 
2015 .
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6. HVA TRENGER LEGEN — I DAG OG I 2030?

Fra strukturert, prosessbasert innholds-
beskrivelse av pensum (curriculum) til 
beskrivelse av kompetanse og læringsutbytter
Med fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
for høyere utdanning i 2009 ble læringsmål erstattet med 
læringsutbyttebeskrivelser. 

Dette er kompetanser som er ment å konkretisere hva 
studentene skal kunne etter avsluttet undervisningsen-
het. Kompetansene inndeles i kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse.

Bakgrunnen for innføring av kompetansebaserte utdan-
ninger var behovet for større forutsigbarhet i utdannin-
gene sammen med ønsket om å sikre at utdanningene 
til enhver tid møter samfunnets behov. Læringsutbyt-
tebeskrivelser gjør at studentene i større grad kan ha 
ulik fremdrift i studiene så lenge målene nås. Eksamener 
tester kompetansene. Fra studenthold ser en imidler-
tid at kompentansene legges på et så overordnet nivå at 
dette åpner for «privatisering» av undervisningen: den 
ansvarlige for undervisningen bestemmer selv hva som 
er viktig og mindre viktig. Dette forsterkes av at det er 
vanlig praksis at foreleser selv lager eksamensspørsmål.

Det finnes ulike modeller for kompetansebeskrivelser for 
medisinsk utdanning. Best kjent er de tidligere nevnte 
syv roller fra den kanadiske legeforening (CanMeds). 
Tomorrow’s Doctors fra General Medical Council i Eng-
land beskriver også relativt detaljerte læringsutbytter og 
standarder for medisinsk grunnutdanning. Det samme 
gjør The Scottish Doctor.

Det er i varierende grad et gap mellom det studentene må 
kunne, og det underviserne ønsker å undervise. «Need to 
know», i motsetning til «nice to know» danner grunn-
muren i den medisinske karrieren og må inn i studiet. 

I tillegg til adekvat forståelse av kjemi, celle-og mikro-
biologi, fysiologi og anatomi, kan kanskje et minimum 
være det en trenger for å «overleve» sin første uke som 
turnuslege; både i akuttmottaket, på sengepost og ved 
mottak av listepasienter. Dette inkluderer også forståelse 
av statistikk og kritisk lesning; om bakvakten opererer 
må du kunne finne ut hvilket antibiotikum du kan gi 
pasienten med begynnende nyresvikt.

«Need to know» er materiale for en grunnmur: Utdan-
ningen er første del av legelivet. Det er her en får gode 
vaner som skal legge grunnlaget for videre læring og 
praksis – en lege er aldri utlært. Vi har definert tre 
hovedverktøy som må læres i studiet: 

 ■ Kunnskapshåndtering

 ■ Kommunikasjon og relasjonell kompetanse

 ■ Veiledning, feedback og refleksjon over egen19 
praksis

Verktøyene, sammen med den medisinske fagkunnska-
pen, er viktige sider ved den profesjonelle kompetansen 
en trenger som lege. Uttrykket profesjonalitet er så sterkt 
sammenvevd med legerollen at prosjektgruppen har valgt 
å la det bli der – integrert, men på ingen måte glemt.

19 Individuelt og avdelings/system-nivå .

Ved fullført medisinstudium skal studentene ha grunnleggende kunnskaper, 
ferdigheter og mellommenneskelige holdninger for å arbeide som lege i og 
utenfor sykehus, og samtidig ha et grunnlag for spesialistutdanning eller for 
forskning.[…]
Studentene skal ha oppnådd selvstendighet, evne til vitenskapelig tenkning, 
ansvarsbevissthet, samt utviklet de nødvendige holdninger og ferdigheter for 
livslang læring.

OM PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN, UIO .
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Kunnskapshåndtering
Kunnskapsgrunnlaget i medisin endrer seg raskt fordi 
den medisinsk kunnskapen øker nærmest eksponensielt. 
Hvordan velger man ut det studentene skal lære i grunn-
utdanningen? Sannheter går også ut på dato. Derfor er 
kontinuerlig forskningsbasert kunnskap grunnleggende i 
legeyrket. Legepraksisen innen alle spesialiteter er basert 
på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, som er 
grunnlaget for utvikling av prosedyrer, den enkelte leges 
kunnskap og ferdigheter samt samlet kompetanse innad 
i avdelingen/legesenteret. 

Noen fakta fra studiet vil ikke endre seg. Blodet vil alltid 
gå fra høyre ventrikkel til lungene og tilbake til venstre 
atrium. Forutsatt fri luftvei, intakt thoraxvegg og intakte 
lunger, vil depresjon av diafragma føre til negativt trykk 
i thorax, som vil føre til inspirasjon. Andre lærdommer er 
ferskvare. Behandling av hjerneinfarkt har blitt radikalt 
endret det siste tiåret; noe som har ført pasientgruppen 
fra uopprettelig skade via trombolyse til dels full resti-
tusjon. 

Alle leger skal ha en minimums-kompetanse med tanke 
på kunnskapshåndtering og forskning. Også de som ikke 
forsker i studiet, må se dette som en naturlig vei senere 
i karrieren. 

Det er flere medisinske databaser tilgjengelige på inter-
nett, og anbefalte retningslinjer for ulike behandlinger 
kan være svært forskjellige. I kunnskapshåndtering ligger 
at leger må være i stand til å vurdere forskning kritisk, 
vurdere kvaliteten på tilgjengelig forskning og finne rik-
tig informasjonsressurs for ulike kliniske spørsmål. Dette 
kan gjøres ved hjelp av GRADE-metoden.20 

Ved det medisinske fakultetet i Oslo lærer studentene om 
kunnskapshåndtering i faget KloK, ( Kunnskapshånd-
tering, ledelse og kvalitetsforbedring). I faget vektlegges 
det at kunnskapsbasert praksis er basert på:

 ■ forskningsbasert praksis

 ■ klinisk ekspertise (erfaring)

 ■ pasientenes preferanser

20 http://www .gradeworkinggroup .org/index .htm

I Tromsø har delemnet Viten og det langsgående temaet 
Vitenskapelig kompetanse (VitKom) tilsvarende funksjon. 

Kunnskap om kunnskapen21 er en forutsetning for at 
medisinstudenter skal kunne ha et selvstendig, kritisk 
og reflektert forhold til kunnskapsgrunnlaget i eget 
fag. Etter å ha gjennomført seks års universitetsstudier 
i medisin bør en student kunne gjøre rede for etablerte 
nivåer for å gradere kvaliteten på faglig dokumentasjon.

Mange medisinere (ikke bare studenter), lider av enhjør-
ningssyndromet.22 Gleden over det sjeldne og sære kan 
være en viktig drivkraft, og kilde til store gleder. Likevel 
er det hestene som er viktige. Studentene må i større grad 
lære om hyppig forekommende problemer og vanlige 
tilstander med alvorlige konsekvenser, noe som vil måtte 
gå på bekostning av spisskompetansen. Samtidig bør et 
fokus på det vanlige følges av en skjerpet sans for når en 
tilstand følger eller ikke følger det vanlige mønsteret. Et 
slik årvåkent blikk kan trenes i reflekterende praksis og 
kunnskapsbasert erfaring gjør det lettere å skille mellom 
vanlig hodepine og alvorlig sykdom som hjernetumor.
Mer undervisning i primærhelsetjenesten (både fastlege-
kontor og sykehjem) vil kunne tilføre breddekompetanse. 
I Tromsø har studentene i alle år siden studiet ble etablert 
hatt flere ukers praktisk tjeneste i allmennpraksis. Dette 
er i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner. I til-
legg kan tilknytting til en avdeling over lengre tid legge 
til rette for systemtenkning i større grad enn å rekke over 
alt. I Oslo har en fireukers tilknytning der studenten selv 
velger. Her kan en f.eks være i sykehjem. Dette er også 
foreslått fra fakultetet i Bergen. 

Kunnskap om hvor en finner kunnskap blir det viktige 
i tiden fremover. Noe må en bære med seg selv. Noe 
kan en finne i oppslagsverk,23 noe vet en mer erfaren 
kollega. Hvor er kunnskapen oppdatert? Kan legen ta 
en tur innom røntgen og granske bildene sammen med 
radiologen, får hun som regel en bedre og mer komplett 
kunnskap enn om hun bare leser røntgenbeskrivelsen 
på skjermen. 

21 JC Frich, PO Vandvik: Kunnskap om kunnskapen i Tidsskr Nor Legeforen 
2011; 131:1540k

22 Enhjøringer er som vi vet enda sjeldnere enn sebraer . Der svangerskaps-
diabetes i obstetrikken er en hest, er perimortem sectio heldigvis en 
enhjørning .

23 NEL, UpToDate, EQS, mv
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Kunnskap kan ha lokale variasjoner i form av ulike pro-
sedyrer og ansvarsdeling, men også her kan en få råd på 
veien. Retningslinjer for antibiotikabruk, for hvem som 
tilkalles til hjertestans, for hvordan de preoperative ruti-
nene er finnes i lokale retningslinjer. Disse er de skrevne 
delene av den ofte uskrevne kulturelle kodeksen leger i 
spesialisering, turnusleger og studenter læres opp i. 

«Hvem spør jeg her?» spør studenten, og legen bør kunne 
svare. 

Kommunikasjon og relasjonell kompetanse
Kommunikasjon er alfa og omega i legeyrket. Legen 
kommuniserer med pasienten, med kollegaer og annet 
helsepersonell, med pårørende og andre samfunnsaktø-
rer. Hun kommuniserer verbalt og skriftlig, men også 
nonverbalt. Hun jobber i et system som ikke er umid-
delbart tilgjengelig – hvem spør en om råd? Er dette 
min eller sykepleierens eller overlegens eller ernærings-
fysiologens oppgave? Opp mot 70 % av klagene på leger 
har sammenheng med mangelfull kommunikasjon og 
informasjon.24 Som avsender er det legens ansvar å sikre 
seg at budskapet er tilpasset mottaker. Dette er viktig, 
men vanskelig.

Kommunikasjon må og kan læres.25

I dag har alle de norske studiestedene gode opplegg for 
kommunikasjonstrening. Ved det medisinsk fakultetet 
i Oslo startet man tidlig med kommunikasjonstrening, 
som et ledd i tidlig utplassering av studenter i praksis. 
Treningen går gjennom hele studiet, og spesielt kurset 
som tilbys siste studieår, om overlevering av vanskelige 
beskjeder, får svært gode evalueringer.

NTNU bruker lege-pasientkurset til å praktisere pro-
blembasert læring i små grupper. Kurset går over studiets 
to første år, og gir tidlig klinisk eksponering. Undervis-
ningen foregår i allmennpraksis og ferdighetslaboratorier, 
og studentene er knyttet til den samme praksisen over 
en periode på 18 måneder. 

24 Tallet varierer rundt 70 %, både fra Pål Gulbrandsen et al, studier fra UiT 
mv . 

25 «Hospital Doctors' Communication Skills: A randomized controlled trial 
investigating the effect of a short course and the usefulness of a patient 
questionnaire» Bård Fossli Jensen, Doctoral Thesis 2011

Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen har fått 
mye oppmerksomhet for sitt «PasKon». Studentene får 
komme hjem til en pasient i grupper på fire studenter. 
Senere skal de sammen med pasienten presentere det 
de kom frem til foran hele kullet. Slik øver en mange 
former for kommunikasjon: den respektfulle med og om 
pasienten, presentasjon foran kollegaer, og en får sett at 
pasienten fremfor alt er et menneske. Et slikt «no-tech» 
opplegg er i tillegg med på å øve nærvær i situasjonen. 

Tromsø bruker konseptet PROFKOM; profesjonell kom-
petanse. Studentene er også her i grupper, men spiller 
selv ulike roller; som legestudent, pasient med genetisk 
cancer, pårørende og slektning til pasienten. Øvelsen 
blir filmet, og diskutert i mentorgruppen med fokus på 
hvordan en oppfører seg heller enn det rent medisinsk-
faglige kunnskapsinnholdet.

Skriftlig kommunikasjon må også øves. I påvente av 
strukturerte journaler, må studentene kunne skrive en 
innkomstjournal, men også skjønne forskjellen på et 
poliklinisk notat, en epikrise og en henvisning. I klinisk 
utplassering får studentene i noen grad tilbakemelding 
på journalnotater, dette som del av klinisk arbeid under 
supervisjon. Strukturert opplæring i skriftlig kommu-
nikasjon virker imidlertid å være fraværende ved fakul-
tetene i Norge med unntak av Oslo. 

Gruppen vil understreke viktigheten av å ha norsk som 
hovedspråk for undervisningen i Norge. Dette er ikke 
til hinder for å ha internasjonale aspekter og terminer, 
men språket er for leger ett av de viktigste verktøyene vi 
har. Å testes og tenke på norsk bidrar derfor til å styrke 
kommunikasjonsferdighetene. Nordmenn som har stu-
dert i utlandet opplever dette når de kommer hjem, og 
alle som har hatt en konsultasjon med tolk vet hvor mye 
informasjon som går tapt i oversettelsen. 
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Tverrprofesjonell læring
Det er en økende kompleksitet og bredde i oppgavene 
som skal løses i helsevesenet. Samhandlingsreformen 
gjør at sammensatt syke pasienter i større grad håndteres 
ved intermediæravdelinger i primærhelsetjenesten. Den 
aldrende befolkningen gir oss økende utfordringer med 
multimorbiditet og polyfarmasi. Ingen enkelt spesialitet 
kan alene løse alle medisinske utfordringer, og leger må 
jobbe i tverrprofesjonelle team for å mestre alle utfor-
dringer ved pasientens tilstand. Da må også studentene 
trene på tverrprofesjonelt samarbeid.26,27 

Tverrfaglig studentpraksis skiller seg fra vanlige former 
for praksisundervisning. Studentene er flere sammen om 
samme oppgave. De kan utnytte sider av flerfagligheten 
som ressursbase og de ulike profesjonelle synspunktene 
kan medføre innovative blikk. I arbeidsplasslæring vil de 
to sosiale prosessene læring og arbeid blande seg i en mer 
eller mindre balansert prosess via kreativ risikoatferd og 
idéutprøving mot profesjonell mestring.28 Ved tverrpro-
fesjonell praksis vil en ikke bare lære om, ved og med 
hverandre, men en vil også lære mer om eget fag ved å 
stå ansvarlig for faget i det tverrprofesjonelle teamet, og 
deltakelse i tverrprofesjonelle team er en sterk stimulus 
til egen profesjonell vekst og utvikling. 

Didaktikken i Senter for tverrprofesjonell samarbeids-
læring (TVEPS29) i Bergen er et eksempel på hvordan 
tverrprofesjonell arbeidsplasslæring kan gjennomføres 
som en veksling mellom skrivearbeid og selvstendig pasi-
entarbeid under ansvar på arbeidsplassen. 

26 http://www .uhr .no/documents/ferdig_rapport_Felles_inn-
hold_290515_1500 .pdf 

27 https://www .regjeringen .no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/
id672836/ 

28 Lypson ML, Woolliscroft JO, Roll LC, Spahlinger DA . Health Professions 
Education Must Change: What Educators Need to Know about the 
Changing Clinical Context . Acad Med 2015 - Volume Publish Ahead of 
Print - doi: 10 .1097/ACM .0000000000000984

29 http://www .uib .no/tveps 

Veiledning, feedback og refleksjon over egen 
praksis
Refleksjon over egen praksis er et kjennetegn ved akade-
miske profesjoner. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Handlin-
gene skal være systematiske og kunnskapsbaserte, sam-
tidig som vi ser pasienten og sikrer at informasjonen vi 
formidler faktisk blir oppfattet.

I veiledningssamtaler er utgangspunktet ofte situasjo-
ner en har erfart i klinisk praksis. Hensikten er å hjelpe 
studentene å bygge bro mellom teori og praksis og se 
på grunnlaget for det som ble gjort. Det er viktig for 
utviklingen av klinisk resonnement. 

Erfaringslæring30 er viktig i profesjoner som arbeider i 
spenningsfeltet mellom teori og praksis. Mange avgjø-
relser i legeyrket må tas på grunnlag av skjønn basert på 
den kunnskapen man har og de erfaringene man besitter. 
Selv for erfarne leger kan dette medføre usikkerhet om 
ikke valgene og beslutningene blir diskutert og reflektert 
over. For studenter, som ofte har lite praktisk erfaring, 
er det av stor betydning at de kan diskutere teoretiske 
og etiske valg med en mer erfaren lærer. 

Både i Bergen og i Tromsø har en innført en modell med 
mentorordning med grupper på 6 – 8 studenter og to 
legementorer. Tilsvarende er vedtatt innført i Oslo med 
ny studiemodell og også foreslått ved studiet ved NTNU.

30 Donald Schön (1930-1997)
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Mentorgruppene i Tromsø skal holde sammen gjennom 
hele studiet. Studenter og mentorer er så langt fornøyde. I 
samsvar med tanken om kunnskapshåndtering, vil denne 
kontinuiteten gi et trygt utgangspunkt for diskusjon i 
tillegg til å gi den umiddelbare tilbakemeldingen de har 
behov for. Ordningen legger en trygg ramme for reflek-
sjon og diskusjon om de vanskelige sidene ved legelivet. 
Det er et forum der etikk finner sin naturlige plass.

I Bergen har man også studentmentorer knyttet til Pas-
Kon. Dette gir et ekstra element -veiledning - men også 
øvelse i veileder- og lederrollen for studenter på høyere 
kull. 

Et viktig prinsipp i all læring er relasjonsbygging.31 
Enkelt sagt kan en si at relasjonsbygging plasserer stu-
denten i terrenget, lærer henne hvem hun kan spørre og 
om hva. Hva er hennes oppgave, hvem er rett person for 
tilbakemelding og veiledning, hvem er det bra å reflek-
tere over egen praksis med. 

Dette er en av de viktige komponentene i klinisk praksis 
der ferske leger må ta avgjørelser på løpende bånd. Betyd-
ningen av hvem vi bygger relasjoner med og hvem som 
bidrar i spesielt ferske legers evne til å kunne fatte raske 
beslutninger, bør få større oppmerksomhet. 

Både studenter og leger ønsker tilbakemelding på utført 
arbeid fra mer erfarne lærere og kollegaer, enten som 
samtaler med rom for refleksjon eller som en bekreftelse 
på at jobben er utført tilfredsstillende. Dessverre har 
fravær av kritikk vært den høyeste form for ros i enkelte 
medisinske miljøer.32 

Veiledning må hjelpe studenten til å skille systemfeil fra 
personlige feil. Klarer en ikke å skille disse kan konstruk-
tiv kritikk oppleves traumatisk. 

31 Jf Risør T Why don’t we take a look at the patient? (2012)
32 O K Losvik, Tidsskr Nor Legefor 2013; 133:1690

Tilbakemeldinger er avgjørende for læring og for utvik-
ling i legerollen. De bekrefter, justerer og forbedrer prak-
sis. Studier har vist at leger kan være dårlige til å vurdere 
egne ferdigheter.33 Hvis dette er riktig, er veiledning og 
tilbakemeldinger ikke bare sentrale elementer i opplærin-
gen, men også avgjørende for pasientsikkerheten. 

I undervisning og praksis, som gir rom for å reflektere 
over praksis, enten mono- eller tverrfaglig, vil studentene 
få øvd både kommunikasjon og relasjonsbygging. En bør 
utvikle didaktiske system, inklusive mentorordning og 
veiledning, som stimulerer studentens evne til reflektert 
praksis. 

33 Davis DA, Mazmanian PE, Fordis M et al . Accuracy and physician self – 
assessment compared with observed measures of competence . JAMA 
2006; 296:1094-102 (Pub Med)

Doctors are responsible for 
providing objective, honest and 
timely assessments of the students 
they are asked to appraise or assess, 
and to provide feedback on students’ 
performance.

TOMORROWS DOCTORS
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7. HVORDAN — OG HVOR — LÆRER VI?
Undervisningsmetoder
De fire norske fakultetene har alle innført nye under-
visningsmodeller de siste årene. Forelesningsbasert 
undervisning er ersattet av studentaktiviserende metoder 
som PBL (problembasert metode) og TBL (teambasert 
metode). Skille mellom den teoretiske og den praktiske 
undervisningen er langt på vei visket ut og erstattet av 
integrert metodikk. 

Undervisningsplanleggere fra fakultetene har vært i 
utlandet og hentet ideer og inspirasjon til innføring av 
nye metoder fra de mest prestisjetunge universitetene 
som McMaster og McGill i Canada og Masstricht uni-
versitet i Nederland. 

Problembasert læring (PBL) har vært grunnstammen i 
medisinutdanningene både i Oslo og Trondheim. Kasu-
istikkbasert læring er innført i Tromsø. Begge har til 
felles at de forsøker å integrere de ulike fagområdene. 

Tavleundervisning (i motsetning til PowerPoint) kan, i 
de rette hendene; fremdeles være noe av det beste. 

Simulering og ferdighetstrening gir mulighet for meng-
detrening, som ofte er en forutsetning for følelse av 
mestring. I 2015 er det heller ikke akseptabelt å trene 
ferdigheter på pasienter før en har trent på modeller der 
dette er mulig. 

Bruk av simulering i medisinsk 
grunnutdanning
Simulering, brukt som pedagogisk metode i medisinsk 
utdanning, er relativt ny i Norge. Metoden rommer 
alt fra enkel trening på simulator, som for eksempel 
innlegging av venekanyle i plastarm, til mer kompleks 
fullskalasimulering hvor hele team trener sammen for 
å bedre samhandling og sikre høy kvalitet på tjenesten. 
Hensikten med den enkelte øvelsen avgjør hvordan simu-
leringen kan foregå og hvor avansert utstyr som trengs.

SAFER34 i Stavanger er eksempel på et treningssenter 
hvor helsepersonell på ulike nivåer i utdanningen kan 
trene – også tverrprofesjonelt. Senteret benyttes både til 
enklere ferdighetstrening og mer kompleks samhand-
lingstrening.

Student – BEST, som gjennomføres i 11. semester ved 
Det medisinske fakultet i Oslo, er et lærings- og simu-
leringsprogram hvor medisinstudenter trener mottak og 
stabilisering av traumepasienter sammen med studenter 
på videreutdanning i anestesisykepleie og avgangsstuden-
ter ved bachelorstudiet i sykepleie. Målene med simu-
leringen er tverrfaglig teamtrening. Fokus er på sam-
handling, ledelse og kommunikasjon i teamet knyttet til 
mottak av traumepasienter. Treningen foregår i lokaler 
og med utstyr som er så realistisk som mulig. 

Læringsprogrammet kombinerer korte forelesninger, 
trening i team med dukke (eller simulert pasient) med 
videopptak etterfulgt av debrifing. På den måten får 
studentene kombinert teori og praksis. Gjennomgangen 
etter simulering med videopptak stimulerer til refleksjon 
og forbedring.

De pedagogiske gevinstene ved simulering er f lere. 
Undervisningen blir konkret og avgrenset. Den aktivi-
serer studentene, og den gir mulighet for å gi dem rask 
tilbakemelding på hva som kan forbedres eller gjøres 
annerledes. Læringen kan repeteres og det er mulig å 
trene på det som er vanskelig og sjeldent. Metoden gir 
studentene mulighet for mengdetrening og øving under 
standardiserte og trygge forhold. Aller viktigst: metoden 
representerer ingen fare for pasienter.

For å sikre overføring av det som læres i simuleringsla-
boratoriene til det virkelige liv, må programmene være 
virkelighets- og praksisnære. Det må derfor stilles krav 
til medisinsk – pedagogisk kompetanse for lærerne som 
utvikler og gjennomfører simuleringsstrening. Simule-
ringsmetoder kan utfordre studentenes følelser og ver-
dier, og det er viktig at fasilitatorene kan håndtere slike 
situasjoner. 

34  Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research)
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Det er behov for at denne type trening knyttes til stu-
dentenes øvrige undervisning. Studentene må oppleve 
klinisk ferdighetstrening som en integrert del av under-
visningen, ellers kan den lett bli prioritert bort. 

Som del av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger 
planlegges det fire regionale utdanningssentra. Sentrenes 
oppgave vil primært være å tilby utdanning for leger i 
spesialisering og for leger i etterutdanning. En av meto-
dene som spesielt skal styrkes er simulering. 

Også de fire norske medisinske fakultetene ønsker å 
styrke studentenes muligheter for simulering i utdan-
ningen. De ønsker å etablere pedagogiske lærings- og 
undervisningssentra hvor simulering og simulatortrening 
inngår som undervisningstilbud. Prosjektgruppen håper 
det kan etableres et samarbeid om utbygging og bruk av 
slike ressurssentra. Hvis de regionale utdanningssentrene 
etableres geografisk nær fakultetene, vil det være naturlig 
at også studentene får tilbud om utdanning på lik linje 
med leger i videre- og etterutdanning. Det vil øke til-
gjengeligheten for alle og styrke tanken om et helhetlig 
utdanningsløp. 

Bruk av simulerte pasienter i medisinsk 
grunnutdanning
Bruken av simulerte pasienter, som supplement til ekte 
pasienter, har økt i medisinsk grunnutdanning. Det har 
sammenheng med utvikling av nye undervisningsmeto-
der, som ulike simuleringsprogrammer, og forhold knyt-
tet til innføring av nye studieplaner med større vekt på 
tidlig pasientkontakt og større behov for å standardisere 
undervisnings- og eksamenssituasjoner. Begrepene simu-
lert og standardisert pasient brukes dels synonymt. Mer 
presist er en standardisert pasient er simulert pasient 
som er trent opp til å simulere en medisinsk tilstand på 
samme, repeterbare måte i en undervisnings- eller eksa-
menssituasjon for å øke påliteligheten og reliabiliteten 
for studentene. 

Ved de medisinske fakultetene i Norge brukes simulerte 
pasienter mest i forbindelse med kommunikasjonstre-
ning og eksamensgjennomføring. Den kliniske eksame-
nen med pasientundersøkelse og muntlig eksaminering 
erstattes i økende grad av eksamensformer som tester 
bredere og som standardiserer innholdet og karakter-
settingen for studentene. 

Fordelen med simulerte pasienter er at studentene kan 
trene på kliniske ferdigheter uten å utsette «pasienten» 
for risiko, ubehag/sjenanse eller skade. Gynekologisk 
undersøkelser kan være et eksempel. De simulerte pasi-
entene kan trenes opp til å gi direkte feedback på stu-
dentenes ferdighetsutførelse, og de kan også trenes til å 
evaluere studentene i testsituasjoner ut fra gitte kriterier 
og sjekklister. 

Standardiseringen gjør det mulig å sammenlikne stu-
dentenes kliniske ferdigheter lokalt, nasjonalt og endog 
internasjonalt. 

Det er en begrensning at simulerte pasienter i utgangs-
punktet er friske personer, og at alle kliniske symptomer 
må simuleres. Alt lar seg ikke simulere, og i mange til-
feller må man kombinere simulerte med ekte pasienter.

Kostnadene knyttet til opptrening av simulerte pasi-
enter kan være høye. Det kreves mange møter og god 
instruksjon for å kunne simulere en klinisk tilstand. Det 
medisinske fakultetet i Lausanne bruker to fulle instruk-
tørstillinger til kontinuerlig opplæring av simulerte pasi-
enter som skal delta i undervisningen og i testsituasjoner. 
I følge dekanen ved fakultetet er dette ikke tilstrekkelig. 
Han ønsker å ansette en tredje instruktør.

Bruken av simulerte pasienter i norsk medisinsk utdan-
ning er liten sammenliknet med andre land. I USA 
bruker 95 % av fakultetene simulerte pasienter i grunn-
utdanningen35 De fem medisinske fakultetene i Sveits 
bruker alle simulerte pasienter både i undervisningen 
og ved eksamen. 

Studentpraksis i primærhelsetjenesten
I utplassering i allmennpraksis lærer studentene kli-
nisk resonnement ved uavklarte tilstander og uferdige 
sykdomsforløpøp. De lærer ved selvstendig pasientar-
beid, og ved flere medisinske studieplaner er dette det 
eneste stedet der studentene trener beslutningsprosesser 
i praksis. Gjennom utplassering i primærhelsetjenesten 
får studentene også praktisk innblikk i andre deler av 
kommunens helsetjeneste. 

35 Bridget Colleen Calhoune et al: The use of Standardized Patients in the 
Training and Evaluation of Physcian Assistant Students i J Physician Assist 
Educ 2008; 19(1):18:23
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De norske studieplanene inneholder alle utplasseringer 
i allmennpraksis av ulik lengde, og de allmennmedi-
sinske, akademiske instituttene og fakultetene har bred 
forsknings- og undervisningskontakt med regionens all-
mennpraktikere. Mange av dem er praksislærere og tar 
i mot medisinstudenter i egen praksis. Utplasseringen 
foregår i femte (UiO, UiT) eller sjette (UiB, NTNU) 
studieår og er vesentlig lokalisert til allmennpraksis selv 
om også arbeid i andre primærmedisinske arenaer kan 
inngå. Volumet varierer med studenttallet; i Oslo og 
Bergen skjer utplasseringen vår og høst for delte kull, 
mens den foregår samlet ved NTNU og UiT. 

Det er utfordringer for utplassering i allmennpraksis. 
Fastlegene er selvstendig næringsdrivende. De fire akade-
miske allmennmedisinske miljøene har ulike avtaler med 
sine praksislærere. Mens en i Tromsø har faste avtaler 
med et tilstrekkelig antall legekontor, rekrutterer en i 
Bergen ca. 90 leger per år fra en pool på langt flere leger i 
nedslagsfeltet. Fakultetet i Oslo har 140 fast ansatte uni-
versitetslektorer. NTNU har en blandet modell. Avløn-
ning er fast lønn eller per student/periode. Universitetet i 
Tromsø ligger betydelig høyere enn de andre med hensyn 
til avlønning. Bare NTNU og UiT gir praksiskompensa-
sjon. UiB angir de største utfordringene med stabilitet og 
opplæring av praksislærerne. Muligheten for en nasjonal 
standardavtale har vært luftet, men aktualisering kan 
avhenge av om alle fakultetene har tilstrekkelig vilje til å 
investere de nødvendige resursene. De ulike lærestedene 
tilbyr utdanningsprogram for praksislærerne, men med 
varierende oppslutning og med ulik og til dels utilstrek-
kelig mulighet til å trene dem i en-til-en undervisning.

Andre utfordringer er mangel på tid eller interesse til å 
sette seg inn i studentenes læringsplaner, og legen kan 
føle seg utilstrekkelig skolert til å gi studentene tilbake-
melding på klinisk arbeid. Fakultetene kan også ha ulik 
vilje til å sette av tid på studieplanen til læring i allmenn-
praksis. Tilsvarende forhold ser man også i andre land.36 

Alle de fire lærestedene sender kurshefter for studen-
tutplassering til praksislærerne og alle arrangerer også 
årvisse kurs for praksislærerne. Ved UiB, NTNU og 

36 Denton GD, Griffin R, Monks S, Deichmann R . Recruiting primary care 
physicians to teach medical students in the ambulatory setting: a model 
for protecting time, allocating money, and faculty development . Acad Med 
2015 . doi: 10.1097/ACM.0000000000000778. 

UIT har Legeforeningens Fond I har vært benyttet til 
finansiering av kursene. 

Allmennpraksis som konkret læringsarena
Allmennpraksis er en unik læringsarena, der en-til-en 
læring er selve grunnlaget for pedagogikken ved utplas-
sering. Studenten får en fastlege som veileder i læring av 
klinisk medisin generelt og allmennmedisin spesielt. Det 
er en situasjon med unike muligheter for tilbakemelding 
og stimulus til profesjonell utvikling. 

Studentenes muligheter for læring i allmennpraksis kan 
deles i tre. De tre læringsformene kan gli over i hverandre, 
men er likevel viktige å skille av didaktiske hensyn. 

Allmennpraksis benyttes verden over til innlæring 
av generelle medisinske ferdigheter og kompetanser. 
Lege-pasient kursene i Trondheim og Oslo i første og 
andre studieår er typiske eksempler. Førsteårs- studenter 
snakker i grupper på to til fire med pasienter om deres 
opplevelser av å være syk/oppsøke lege. Deretter følger de 
pasienten inn til fastlegen og deltar aktivt i konsultasjo-
nen. Studentene trenes i pasientsentrert medisin og trener 
relasjonelle ferdigheter. De stimuleres til begynnende 
profesjonell utvikling. Ved utplassering i allmennprak-
sis i slutten av studiet lærer de også generell medisin. 
De trenes i å ta beslutninger og de øver inn selvstendig 
arbeidsmåte. 

Allmennpraksis benyttes også noen steder som arena for 
innlæring av spesifikke kliniske tema. I Edinburgh lærer 
studentene basal kardiologi i allmennpraksis. Allmenn-
praktikerne har små studentgrupper sammen med en 
pasient med hjertesvikt. Medisinsk teori læres sammen 
med pasienten, og studentene følger pasienten hjem og 
skriver oppgave om hvordan det er å leve med hjertesvikt. 
Spirallæring fremmes ved at kardiologene frigjøres til 
å undervise de spesifikke tilstandene og behandlings-
formene senere i studiet. Den samme didaktikken kan 
benyttes for en rekke andre kliniske tema. 

Til sist vil allmennpraksis være læringsarenaen for faget 
allmennmedisin. Allmennmedisin er faget allmennprak-
tikeren utøver og kjennetegnes av at legen er fastlege med 
et personlig faglig ansvar for pasientens helse over tid. 
Studenten får lære hvordan dette ansvaret gir mulighet 
for diagnostikk og behandling i et helhetsperspektiv; og 
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de får lære forebygging og omsorg. I en lavteknologisk 
setting trenes diagnostikk, utredning og behandling av 
de uselekterte problemene og symptomene folk kommer 
med. Studenten skal lære hvordan allmennpraktikeren 
utøver en koordinatorfunksjon i helsevesenet, og de 
etiske vurderingene som inngår i slik ressursforvaltning. 
Denne læringen er nødvendig for videre yrkesaktivitet.

Undervisning av legestudenter i sykehus
Sykehus er den klassiske praktiske læringsarenaen for 
medisinstudenter. Her var det en uendelig tilgang på pasi-
enter, de lå gjerne lenge inne, og var nok ofte glade for 
å kunne fortelle sin historie enda en gang til et lyttende 
medmenneske. I dagens situasjon er dette praktisk klinisk 
undervisning av kortere eller lengre varighet ved universi-
tetssykehus eller andre sykehus tilknyttet helseforetakene. 

Når studentene er utplassert på sykehus for å få praksiser-
faring, varierer læringsutbyttet ut fra pasientgrunnlaget 
og lærekreftene som finnes på det aktuelle sykehuset. 

Gullstandarden for undervisning av studenter skal være 
solid faglig og pedagogisk kompetanse, formidlet av 
engasjerte og dyktige lærere. Dette er ikke alltid en rea-
litet for legestudentene. En stor del av undervisningen 
gjøres av legespesialister som har en bistilling på uni-
versitetet. Hovedstillingen er på sykehusene, og dette 
kan medføre at undervisningen nedprioriteres til fordel 
for sykehusarbeid. Pasienten går foran, og mange stu-
denter har opplevd at foreleseren uteblir eller går midt i 
en forelesning fordi han/hun er satt opp på poliklinisk 
arbeid, må operere eller overta avdelingsarbeidet for syke 
kollegaer. I tillegg underviser leger på timebasis eller etter 
andre avtaler uten å ha formelle ansettelsesforhold ved 
fakultetet. Mange som underviser har ingen pedagogisk 
kompetanse. Selv om de ønsker å tilegne seg det, er det 
ikke prioritert i en hektisk sykehushverdag. Oppdatering 
av fagspesifikk kunnskap oppleves som viktigere enn 
pedagogisk kompetanse. 

Hva kan gjøres?
Undervisningen av medisinske studenter på sykehus bør 
styrkes for at fremtidens leger skal kunne tilegne seg de 
kunnskapene og holdningene som samfunnet forventer 
av dem. Undervisning er ett av de fire ansvarsområder 
for sykehusene, og for leger med ansvar for utdanning, 
bør undervisning prioriteres på linje med pasientarbeid. 

Kontakten mellom fakultetene og sykehusavdelingene 
bør styrkes for å sikre at studentene får den opplæringen 
de har krav på. Læringsmålene for utplasseringen må 
være kjent for legelærerne i klinisk praksis. Både lege-
studenter og leger i spesialisering skal gjennom under-
visningsprosesser på avdelingene som krever ressurser i 
form av undervisning, supervisjon og veiledning. 

I Storbritannia er det undervisningsansvarlige leger på 
avdelingene som kun jobber med opplæring og under-
visning av studenter og leger. Også ved noen norske 
sykehusavdelinger er det avsatt andel av overlegestilling 
øremerket koordinering og kvalitetssikring av under-
visning av legestudenter og leger i spesialisering. Med 
innføring av ny spesialitetsstruktur fra 2017 mener 
helsemyndighetene slike stillinger skal etableres på alle 
utdanningsavdelinger i sykehus.

Prosjektgruppen støtter ideen om utdanningsansvarlig 
lege på alle avdelinger. Vi mener dette bør bli standard 
for alle utdanningsavdelinger. Ved de fleste kliniske 
avdelinger det ikke nok kapasitet for legene til å påta 
seg ekstra arbeid, og det må derfor opprettes nye stil-
linger til dette. 

En kan se for seg undervisningsstillinger etter modell fra 
kombinerte stillinger med klinikk og forskning. Øremer-
ket tid til undervisning sikrer at det er gjennomførbart. 
Det bidrar også til å synliggjøre ressursene god under-
visning krever. Til slutt håper Legeforeningen dette også 
kan bidra til å heve undervisningens status. 

For å sikre god dialog mellom universitet og sykehus om 
en god klinisk praksis for studentene, er det viktig å få 
på plass en klar avtale om likeverdig samarbeid mellom 
universitetene og sykehusene og de regionale helseforeta-
kene. Legeutdanningen må kvalitetssikres i akademiske 
omgivelser for at legene skal få de kunnskapene som 
samfunnet forventer. 

Det er viktig at kvaliteten på undervisningen til enhver 
tid overvåkes. Legeforeningen mener det må opprettes 
bedre ordninger for kvalitetskontroll av nye undervis-
ningsmodeller. Det må gjøres jevnlige evalueringer av 
undervisningsopplegg, som utgangspunkt for offentlig 
tilgjengelige rapporter, der det tydeliggjøres hvordan og 
hvorfor kvalitetshevende tiltak ønskes innført. 

GRUNNUTDANNING FOR LEGER – UTVIKLING OG HARMONISERING



36

8. HVORDAN MÅLER VI — OG SKAL VI MÅLE?

Vurdering
Fakultetene i Norge har ulike måter å vurdere studentene 
på. Hovedformålet med eksamen er kvalitetskontroll, 
ikke tilbakemelding. Den sier noe om hvor studenten 
står i forhold til medstudenter, men gir ingen kvalitativ 
tilbakemelding. Samfunnet trenger kvalitetskontroll, 
men studentene trenger og fortjener tilbakemelding. 
Dette er diskutert med anbefalinger i delen om Veiled-
ning, feedback og refleksjon over egen praksis

Vurderingsformer
De vurderingsformene studentene utsettes for vil i ster-
kere grad enn noen annen faktor i studiet forme deres 
læringsatferd. Studentene lærer det det blir testet på ved 
eksamen. Vurderingsformene må avspeile de læringsfor-
mer som har vært i studiet. Mulig konservatisme og noe 
usikkerhet knyttet til nye vurderingsformer hos lærere og 
studenter kan være viktige barrierer i arbeidet mot bedre 
læringsmiljø og bedre læringsformer for studentene. 

Formative og summative vurderingsformer
Formative vurderingsformer fremmer læring ved tilba-
kemelding på observert adferd eller produksjon, mens 
summative vurderingsformer setter måltall (bestått/ikke 
bestått eller karakter) på studentenes prestasjoner. Det 
er en klar internasjonal trend i medisinsk utdanning 
å minske mengden summative til fordel for formative 
vurderingsformer i studieplanen. 

De fleste summative vurderingsformene, som blir benyt-
tet ved norske fakulteter, har lav validitet og presisjon. 
Eksamensresultatet lider under at studentens besvarelse 
ikke gis en presis vurdering, og vurderingen som gis sier 
lite om hva studenten egentlig kan innen faget. Disse 
målparameterne er blant avhengig av antall eksamener 
som inngår i en karakter/annen kvantitativ bedømmelse. 
Forskning viser at en summativ vurdering bør basere seg 
på minst åtte ulike vurderinger over like mange dager for 
å ha en akseptabel validitet og presisjon. Progresjonstest 
og visse mappeeksamener møter disse kravene. 

Formative vurderingsformer
Disse baserer seg på at studenten får tilbakemelding på 
prestasjon. Informasjonsmengden i tilbakemeldingen 
er liten ved bestått/ikke bestått eller karakter, mens den 
er større og gir mer rom for læring ved f. eks. personlig 
tilbakemelding på en klinisk samtale. Denne læringsfor-
men etterspørres av studentene, og den er læringsmessig 
svært verdifull. Den forutsetter at lærerne trenes i obser-
vasjonsevne, tolkningsevne og evne til samtalebasert 
konstruktiv tilbakemelding.37

Progresjonstest er utviklet og brukes av noen av universi-
tetene i Nederland.38 Hver prøve består av 200 flervalgs-
spørsmål tatt fra en spørsmålsbank. Den dekker hele 
studiet, og prøven gis til alle trinn av studiet samtidig, 
flere ganger årlig. Tanken er at testen ikke skal forme 
studentens læringsstrategier, men stimulere til å huske - 
også de en har lært tidligere. 

37 Mini-CEX kan være et hjelpemiddel . Det er et generisk instrument for skå-
ring av pasientsentrert klinisk arbeid . Mini-CEX eller liknende instrument 
benyttes i grunn-, videre- og etterutdanningen i Nord-Amerika, Storbri-
tannia og Australia/New Zealand . Veileder observerer studenten i klinisk 
samtale og begge gir score på studentens prestasjon . Scorene blir deretter 
basis for samtale . Scorene på Mini-CEX kan også inngå i studentens 
mappe og benyttes som del av basis for summativ vurdering av studenten . 

 Et eksempel kan være at studenten må ha gjennomført x antall observerte 
anameseopptak med tilhørende klinisk undersøkelse, der observatøren 
(en lege) signerer og gir tilbakemelding . 

 Lengre tiknytningsperioder legger til rette for mentorordning, som ytterli-
gere kan fasilitere formativ vurdering . 

38 En kan kjøpe seg inn i en engelsk versjon av testsystemet og la egne 
studenter testes samtidig med nederlandske studenter .
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Mappe. Dette er i bruk flere steder. Alle vurderinger av 
studenten, kliniske tilbakemeldinger, progresjonstest, 
refleksjonsnotat og selvevalueringer legges i mappen, 
og danner grunnlaget for halvårlig samtale med mentor. 

Summative vurderingsformer
Det er som nevnt store validitets- og presisjonsproble-
mer med enkeltstående slutteksamener. Det gjelder også 
OSKE. Styrken ved OSKE er en logistisk mulighet for 
bred praktisk testing på ulike felt ved samme eksamen. 
OSKE har sin styrke i at den kan gjennomføres i en mer 
standardisert form og ha flere kliniske testpunkter, men 
den er kostbar. 

Progresjonstest har summative egenskaper. I Nederland 
vil studenter som skårer i de nederste persentiler advares, 
og de kan etter gjentatte lave skår måtte gå ut av studiet. 

Skikkethetsvurdering 
Skikkethetsvurdering omfatter ulike yrker og utdan-
ninger herunder profesjonsstudiet i medisin,39 der (den 
fremtidige) yrkesutøveren kommer i nær kontakt med 
andre mennesker,. 

Den løpende skikkethetsvurderingenforegår gjennom 
hele studieløpet, både i den teoretiske og praktiske delen 
av studiet. Dette er begrunnet ut fra hensynet til pasi-
enter og klienter som studentene er i kontakt med. At 
en student består eksamener utelukker ikke at han eller 
hun vil kunne vurderes uskikket for yrket. 

Å vurdere en student til å være uskikket er en streng 
reaksjon, og skal bare benyttes i svært spesielle tilfeller 
der man ikke har nådd frem med andre virkemidler. 

39 https://lovdata .no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859 .

I forslag til ny forskrift om skikkethet er det formulert 
at det skal gis informasjon om at det er en løpende skik-
kethetsvurdering i studiet i forbindelse med tilbud om 
studieplass. Det er viktig at studenten gis beskjed tidlig 
i studieløpet om at han eller hun kanskje ikke vil bli 
vurdert som skikket. Det er derfor viktig med tett opp-
følging underveis i studiet. Mentorordning er et godt vir-
kemiddel i den forbindelse. Utplasseringen i sykehus og i 
allmennpraksis vil lettere kunne fange opp om studenten 
ikke fungerer tilfredsstillende iht. skikkethetsforskriften. 
Det er derfor vesentlig at det settes av nok tid og ressurser 
til utplasseringen. De nylig reviderte studieplanene for 
profesjonsstudiet i medisin i Norge, legger alle større 
vekt på tjenesten i primærhelsetjenesten. Det må derfor 
sørges for at veiledere og undervisningspersonell både får 
god informasjon om den løpende skikkethetsvurderin-
gen og at veiledere får tilstrekkelig med tid og ressurser 
både til å ivareta studentens rettigheter dersom studenten 
ikke fungere tilfredsstillende, og også at studenten blir 
informert tilstrekkelig om de krav til oppfølging som 
ligger i forskriften. 
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9. ORGANISERING

Medisinstudiet i Norge er som nevnt et profesjonsstu-
dium over seks år, og er nærmere beskrevet i kapitte-
let om nåsituasjonen. Dette kapittelet diskuterer ulike 
aspekter ved nåsituasjonen, og det skisseres et forslag til 
plan for det generelle medisinstudiet. 

Bachelor – master – eller fortsatt 
profesjonsstudium?
Bachelor, master og PhD ble innført i universitets- og 
høyskolestrukturen i Norge i 2003. Det var et resultat av 
Bologna-prosessen som har til hensikt å etablere en felles 
gradsstruktur for alle utdanninger i EU. Dette gjør det 
enklere å konvertere internasjonale resultater til landets 
egne målemetoder, samtidig som det kan øke interessen 
for europeiske universiteter. Mastergradsforskriften sier 
at en mastergrad er av to års varighet;40

Flere profesjonsstudier, som det norske medisinsstudiet, 
har fått dispensasjon fra tresyklusstrukturen (bachel-
or-master-doctor). Begrunnelsen har vært de nasjonale 
myndigheters behov for kontroll når det gjelder hvilken 
kompetanse den enkelte kandidat har ved avsluttet stu-
dium, for eksempel som nyutdannet lege. Dette er et 
viktig argument siden man i EU/EØS har fri f lyt av 
arbeidstakere, og godkjenning som spesialist i et land er 
automatisk overførbar til andre EU/EØS-land.

Høringen om Kvalitetsreformen i 2007 viste at det var 
stor enighet om at profesjonsutdanningene i Norge ikke 
skulle omgjøres til bachelor/master-formatet. Det har 
likevel kommet forslag om innføring av begge deler i 
medisin, både i Stortingsmelding 1341 Utdanning for 
velferd, og i forbindelse med revisjon av studieplanen ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen i 2013. I 
tillegg foreslo det medisinske fakultet ved NTNU i 2014 
en innføring av bachelor.

En bachelor i medisin som gir selvstendig rettighet til 
yrkeskvalifikasjon, er hevdet å kunne løse de utfordringer 
man står overfor de kommende år når det gjelder behovet 
for helse- og velferdstjenester. 

40 https://lovdata .no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392 .
41 2011:2012: 

I dag er det innført bachelor-master i medisin i noen land 
i Europa, f.eks. Belgia, Sveits, Nederland og Danmark. 
I praksis har dette vært proforma – man har delt studie-
planene i tre års bachelor og deretter tre års master. Der-
som man reelt sett skal innføre en bachelorgrad som gir 
en selvstendig yrkeskvalifikasjon krever det omfattende 
omlegging av medisinstudiet som ikke nødvendigvis 
er sammenliknbar med de endringene man har gjort i 
nevnte land. 

Erfaringer etter innføringen bl.a. fra Danmark, for ca. 
10 år siden, viser at enkelte studenter som har byttet 
studiested etter bachelor, har manglet undervisning og 
kunnskap i enkelte fagområder. En forutsetning for 
bachelor-master vil være harmonisering av de enkelte 
utdanningene i medisin for å ha kontroll over hva leger 
har lært. 

Legeforeningen har til nå vært kritisk til en innføring av 
bachelor/master i medisinstudiet. 

Hovedbegrunnelsen har vært at dagens forskrift om krav 
til mastergrad ikke åpner for master ut over to år. 

Masteroppgave i medisin
Alle fakultetene foreslår nå at hovedoppgaven skal være 
på masternivå. Uavhengig av bachelor/masterinndeling 
vil dette tydeliggjøre hvor nivået skal ligge – både for 
studenter og de som underviser. Gruppen støtter dette. 

En masteroppgave utgjør 20 og 60 studiepoeng,42 vari-
erende mellom ulike studier. Legeforeningen mener en 
slik oppgave i Norge må ha samsvarende nivå og poeng-
givning. 

Oppgaven er ulikt lagt opp ved studiestedene i Norge. 
UiO har en «Prosjektoppgave» med 20 studiepoengs 
omfang. Det er satt av 12 uker til arbeidet med opp-
gaven, fordelt over tre perioder på fire uker fra tredje til 
femte studieår. Fakultetet skiller seg ut ved at arbeidet 
går over to år. Tema for prosjektoppgaven er ikke spe-
sifisert i studieplanen Oslo2014. Bergen har «hoved-
oppgave» med 20 studiepoengs omfang. Det er satt av 

42  Fastsatt i Forskrift om krav til mastergrad av 03 .07 .2002
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13 uker til arbeid med oppgaven hvorav hovedtyngden 
faller i 10 semester. Hovedoppgaven utgjør hoveddelen 
av den akademiske søylen i studiet. Det er omfattende 
læringsmål for både søylen som helhet og hovedoppgaven 
spesielt. 

NTNU har også «hovedoppgave», men med 30 studie-
poengs omfang. Imidlertid kommenteres det i studie-
gjennomgangen ved NTNU at hovedoppgaven i mange 
tilfeller er mindre omfattende enn det som er intensjo-
nen, og at de ambisiøse læringsmålene verken testes 
eller oppnås i praksis. Det er satt av ett semester (ca. 16 
uker) til arbeidet i femte studieår. Oppgaven skal være 
«relevant for medisinsk teori eller praksis i vid forstand». 
Hovedoppgavesemesteret har omfattende læringsmål 
som omhandler alle deler av forskning: Etikk og jus, 
litteratursøk, undersøkelsesplanlegging, datainnsamling, 
resultatbearbeidelse og formidling. Tromsø kaller opp-
gaven «masteroppgave i medisin» og har 20 studiepoengs 
omfang. Det er satt av 14 uker i løpet av femte studieår 
til arbeidet. Om tema står følgende i studieplanen fra 
2012: 

Oppgaven kan benytte kvalitative eller kvantitative 
forskningsmetoder, og kan være et mindre eksperimentelt 
arbeid, klinisk eller samfunnsmedisinsk originalarbeid, 
en oversikt over et emne innenfor biomedisinske 
basalfag, kliniske fag eller samfunnsmedisinske fag 
basert på vitenskapelig originallitteratur, en systematisk 
kunnskapsoppsummering, eller et systematisk arbeid 
innenfor medisinsk pedagogikk. Unntaksvis kan andre 
tema eller metoder benyttes, og da etter individuell 
søknad og godkjenning.

Prosjektgruppen har inntrykk av at masteroppgavene 
ved de fire lærestedene ligger nært hverandre i omfang 
på tross av noen formelle forskjeller.

Valgfrie emner
Valgfrie emner i løpet av medisinstudiet åpner for at den 
enkelte kan fordype seg i ulike fagområder etter egen 
interesse. Selv om alle lærestedene i Norge har ambisjoner 
om større valgfrihet er det bare UiO og UiT som har 
implementert slike emner i studieplanen sin allerede i dag. 

UiO har syv uker fordelt på to perioder i tredje og sjette 
studieår avsatt til valgfrie emner. Studentene har stor 
frihet i valg av tema, som kan være vitenskapelig eller kli-
nisk, og innenfor eller utenfor «kjernepensum» i studiet. 
UiT har fire uker valgfri fordypning i begynnelsen av 
tredje semester. Emnet er en del av studiets vitenska-
pelige søyle og avsluttes av en skriftlig rapport der stu-
denten får kvalitativ tilbakemelding. Det gir studenten 
anledning til å gjøre noe helt annerledes, som samtidig 
er en nyttig forberedelse for senere masteroppgave. 

Studentene får betydelig frihet til å definere sin egen 
oppgave, samtidig som det stilles krav til akademisk kva-
litet både i planlegging, gjennomføring og rapportering. 
Det å velge sin egen vei, og stå til ansvar for det, er nyttig 
kunnskap for legelivet. Medisinsk grunnutdanning skal 
gi en felles basis, men innenfor dette er det rom for mer 
valgfrihet. En kan for eksempel se for seg at studenten 
velger klinisk avdeling for tilknytning i større grad enn 
i dag.

Medisinsk forskerlinje
Alle de medisinske fakultetene har forskerlinjer, der stu-
dentene søker særskilt. Inntil 10 % av studentene på 
hvert ordinære kull blir tatt opp. De får sitt studium 
forlenget til 7 år og bruker to sommerferier samt kvel-
der og helger gjennom vanlige studieår på forskning og 
forskeropplæring. Forskerlinjen gir ikke en formell grad, 
men resultater kan brukes i en senere doktorgrad. 

Linjen ble i sin tid innført for å rekruttere flere leger til 
forskning, og tall fra en studie gjennomført i 201543 viser 
at det har nyttet: ved spørsmål om akademisk karriere 
og ambisjoner var det en overveldende forskjell til fordel 
for forskerlinjen. Mens hver tredje forskerlinjestudent  
(33 %) hadde tatt en PhD og hver fjerde (27 %) var i 
ferd med å gjøre det, var de tilsvarende tallene 4 % og 
11 % for kontrollene. For akademiske ambisjoner var 
andelene 47 %, respektive 26 %

43  Sammenligning mellom 228 forskerlinjestudenter og 313 «vanlige» 
medisinstudenter 0-8 år etter cand . med . Nasjonal evaluering av 
forskerlinjen i medisin 2014-2015 .
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Flere «linjer» etter modell av forskerlinjen?
Leger har flere potensielle karriereveier enn forskning og 
klinisk arbeid og det vil sannsynligvis bli flere i tiden 
fremover. Flere har tatt til orde for at ledelse, kvalitets-
forbedring og innovasjon bør tyngre inn i medisinstu-
diet. Bør det da ikke finnes for eksempel en lederlinje? 
Prosjektgruppen er negativ til å opprette flere parallelle 
løp frem til cand.med. Hver nye linje som opprettes vil 
ta vekk ressurser fra legers felles grunnutdanning og 
bidra til fragmentering av profesjonen. Denne typen 
innvendinger ble fremmet allerede da forskerlinjen ble 
opprettet44 og er minst like relevante i dag. Prosjektgrup-
pen mener at behovet for valgfri fordypning i løpet av 
grunnutdanningen ivaretas gjennom hovedoppgaven og 
ved at det settes av tid til valgfrie perioder.

Vi ser alle disse områdene som viktige og foreslår å 
integrere dem i eksisterende læringsaktiviteter der det 
er naturlig. For eksempel kan det gjøres gjennom dis-
kusjoner om uønskede hendelser og avvikshåndtering i 
forbindelse med utplassering i lokalsykehus, og at medi-
sinstudenter opptrer i rollen som klinisk leder når de 
trener på tverrprofesjonelt samarbeid. Innovasjon henger 
tett sammen med forskning i den forstand at det bygger 
på en hypotese, idé eller observasjon. Trening i å identi-
fisere forskningsspørsmål og muligheter for innovasjon 
er en del av den faglige nysgjerrigheten studentene skal 
utvikle i løpet av studiet. Ledelse og kvalitetsforbedring 
har fått større plass i de reviderte medisinske studie-
planer, mens innovasjon ikke er løftet frem som eget 
tema. Medisinsk-faglig innovasjon er likevel dekket av 
læringsmålene for de akademiske søyler, selv om ordet 
innovasjon ikke er brukt. Det som i større grad mangler 
er å la denne kompetansen komme til anvendelse også på 
rammevilkårene for medisinsk praksis og helsetjenesten 
som helhet. 

44  http://tidsskriftet .no/article/312472

Bredere horisont gjennom forskning
Forskning er drivkraften bak medisinsk utvikling både i 
dybde og bredde. Medisinen skal være kunnskapsbasert, 
og forskningen er fundamentet. For pasientene er det 
svært viktig at legestudenter i løpet av studiet oppfordres 
til å følge sin nysgjerrighet, også i utradisjonelle retnin-
ger, og at det settes av tid til dette.

Den samme tankegangen kan videreføres til valg av 
masteroppgave. UiT har i samarbeid med KS startet et 
pilotprosjekt der medisinstudenter skal skrive master-
oppgave i samarbeid med en kommune. Kommunen 
melder inn en problemstilling de ønsker belyst, som så 
tilpasses til masteroppgave av en fakultetsansatt som 
også blir studentens veileder. Masteroppgaven kan være 
direkte nyttige for den aktuelle kommunen, i tillegg til 
at en slik utdanner leger med kunnskap om og interesse 
for primærhelsetjenesten. 

Prosjektet i Tromsø utgår fra samarbeid med KS og nor-
ske kommuner. Eksempler på andre mulige samarbeids-
partnere er NAV, folkehelseinstituttet og farmasøytisk 
eller annen industri. Medisinen og samfunnet er tjent 
med større variasjon i hva medisinstudenter velger å for-
dype seg i under studiet. Det må imidlertid aldri gå på 
bekostning av at masteroppgavens akademiske kvalitet. 

Kontinuitet og stabilitet i læringssituasjoner
Medisinstudiet kan være overveldende; en ny rolle som 
student, ny kunnskap og aktiv deltakelse i ulike fora der 
en har ulike oppgaver. 

Turnusleger45 og studenter får bedre læringseffekt når de 
er flere uker på samme sted (avdeling, allmenlegekon-
tor, mv). De lærer logistikken, blir kjent med kollegaer 
fra andre helsefaglige grupper, og støyen ved å være ny 
forsvinner. De kan konsentrere seg om å lære. Det er 
også lettere for leger (undervisere) å slippe studenten til 
slik at hun kan få lære ved selv å gjøre, fremfor å være 
haleheng. Å få prøve frakken på denne måten bidrar 
også til å utvikle identiteten som lege. En løsning der 
studenten har en klinisk mentor prøves ut ved noen 
avdelinger. Studenten vet hvem hun skal forholde seg 
til, og legen vet at en stor del av den yngre kollegaens 
læringsutbytte avhenger av denne tiden – og av legen som 

45 Risør T Why don’t we take a look at the patient? (2012)
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mentor. Dette er også et av områdene der en i praksis får 
de tidligere omtalte verktøyene: kommunikasjon og rela-
sjonsbygging, refleksjon, og vitenskapelig kompetanse. 
Legementoren må stille spørsmål ved egen praksis når 
den skal være modell for fremtidens leger.

Et økende problem er pasientmangel i sykehus - reell og 
relativ. Hører en til på en avdeling over lengre tid, blir 
det pasienttilgangen ofte større der. Poliklinikk og dag-
behandling er lettere tilgjengelig når en kjenner rutinene. 
Hvor er morgenmøtet, hvor er det internundervisning, 
hvem bør man være med på poliklinikk, og hvem er best 
når man har tatt opp journal?

Andre læringsarenaer og langsgående 
utdanningstilknytninger
Dagens medisinstudenter starter ved universitetet, 
som naturlig nok er knyttet til et universitetssykehus. 
Undersøkelser viser at studentene ofte synes de får større 
læringsutbytte ved små sykehus, eller i allmennpraksis. 
Disse arenaene har to hovedting til felles: praksisperioden 
ved den enkelte avdeling blir lengre,46 og man ser bredde, 
heller enn spiss. 

Lengre tilknytningsperioder legger til rette for bedre 
læring. Det fører til trygghet, og trygge studenter lærer 
bedre. Kommunene har allerede et ansvar for å legge til 
rette for undervisning av studenter. Studentene bør, i 
flere bolker og fra tidligst mulig i studiet, plasseres ut hos 
fastlegene, på helsestasjoner samt i skolehelsetjenesten.

For alle kliniske arenaer er det viktig at læringsmål er 
godt beskrevet. Det er en forutsetning for å evaluere 
læringsutbyttet av utplasseringen. Også utbyttet av res-
sursene som investeres i praksisplasser må evalueres i 
større grad enn bare eventuelt å måle tilstedeværelse eller 
fravær.

46 Ved et universitetssykehus vil en som oftest i indremedisinsk praksis være 
knyttet til ulike indremedisinske avdelinger . Ved små sykehus er det en 
eller to medisinske sengeposter, og tilknytningen blir slik sterkere . 

Vi har omtalt relativ pasientmangel, men pasientene fin-
nes også på sykehjem, på rehabiliteringsintsitusjoner og i 
avtalepraksis. På samme måte som spesialisthelstjenesten 
ikke bare er sykehus, er primærhelsetjenesten mer enn 
allmennpraksis. Samfunnsmedisin er en viktig del av 
helsevesenet, og denne delen blir viktigere i årene som 
kommer. Fokus skal være på forebygging. Dette lærer 
man også i bedriftshelsetjenesten. 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) sier seg 
positive til å ha studenter hos sine medlemmer. Dette 
ville gi studentene sjansen til individuell veiledning av 
erfarne spesialister. 

Sykehjemspasienter er komplekse. Her er det dessverre 
de f leste steder for dårlig legebemanning til å drive 
opplæring. Oslo starter et pilotprosjekt for studenter på 
sjetteåret for tilknytning til sykehjem som det vil være 
spennende å følge. Rehabiliteringsinstitusjoner har kom-
plekse pasienter over lengre tid, og ikke minst et tydelig 
tverrfaglig teamarbeid. 
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10. HARMONISERING
Universitetene har selv igangsatt arbeid med harmoni-
sering, i første omgang for å lage en nasjonal eksamen. 
Felles nasjonale fora for faglærere i medisinsk grunn-
utdanning, utveksling av eksamensoppgaver mellom 
fakultetene og at undervisere fra ett fakultet er sensorer 
ved andre fakulteter, er elementer som kan bidra til har-
monisering. Harmonisering av kliniske ferdigheter har 
også vært forsøkt tidligere i regi av de medisinske deka-
natene. Vanskelighetene har ikke ligget i utarbeiding av 
felleslister, men i implementering. 

Selv om harmoniseringen ikke er altomfattende, vil den 
gjøre det tydeligere for alle involverte i undervisningen 
hvilke krav som skal stilles til en lege i Norge. Dette vil 
også være til hjelp for studenter som kommer fra utlandet.

Rammeplan
Medisinstudiet er et profesjonsstudium. De enkelte uni-
versitetene har sin akademiske frihet, men er forpliktet av 
samfunnskontrakten til å utdanne leger som er skikket 
til yrket. Studiene ved de fire fakultetene fører frem til 
samme grad, men via ulike veier, og med ulikt fokus. 

Rammeplan brukes for andre yrkesstudier som syke-
pleier, bioingeniør, radiograf, ingeniør og lærer. Disse er 
felles for hele Norge. Rammeplaner er mindre fleksible 
enn dagens system, og vil i tillegg til å frarøve univer-
sitetene en god del akademisk frihet, trolig føre til at 
det tar lengre tid å innføre endringer. En rammeplan 
for et så omfattende studium som medisin, vil være en 
enorm oppgave, og vil kreve kontinuerlig revisjon og 
oppdatering. 

Prosjektgruppen mener at det vil være mye å hente på 
å harmonisere, spesielt med tanke på eksamener, men 
at en ikke trenger eller bør innføre rammeplaner for 
medisinstudiet. 

Vi har tidligere nevnt UHR sitt prosjekt med felles 
innhold i de helse- og sosialfaglige utdanningene. Pro-
sjektet skal identifisere hvilke kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse kandidatene skal ha som felles 
sluttkompetanse, uavhengig av profesjonsutdanning. 
Sluttrapporten foreslår ni kompetanseområder inn i en 
felles innholdsdel.
Tar en på seg den skeptiske hatten og ser forbi honnøror-
dene er det betimelig å spørre hvordan man stiller seg til 
økt statlig styring av utdanningsinstitusjonene. Hvilke 
læringsmål har en ambulansearbeider og en lege felles? 
Kan en risikere læringsutbyttebeskrivelser som blir så 
vage og fjerne fra studentens virkelighet at de faktisk 
blir irrelevante?

Nasjonale læringsmål
Det finnes per i dag ingen god, felles beskrivelse av hva 
en norskutdannet lege skal kunne. Når nå de medisin-
ske fakultetene samarbeider om utarbeiding av felles, 
nasjonale læringsmål for utdanningene, bidrar dette 
til å haramonisere innhold og øke kvaliteten av norsk 
legeutdanning. Felles læringsmål kan bidra til å etablere 
en felles standard som fakultetene og studentene kan 
vurderes opp mot.

Læringsmålene må ta høyde for ønskede lokale forskjeller 
mellom de ulike studiestedene, da akademisk frihet er en 
viktig verdi i høyere utdanning. Nasjonale læringsmål er 
en forutsetning for en eventuell innføring av en nasjonal 
eksamen for medisinstudiene i Norge.

Tre arbeidsgrupper har utarbeidet nasjonale lærings-
mål for klinisk undersøkelse, nasjonale læringsmål for 
kliniske ferdigheter og nasjonal deleksamen i klinisk 
resonnement. For kliniske ferdigheter er det fastsatt 92 
praktiske læringsmål som til sammen utgjør et minste 
felles multiplum for hva studentene skal kunne.47 Listen 
kan utvides. 

47 Disse må per 24 .11 .15 formelt vedtas av de medisinske fakultetene . 
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Av de 92 kliniske ferdighetene skal 61 prosedyrer kunne 
utføres selvstendig, eksempelvis innsetting av svelgtube. 
31 skal kunne gjøres med supervisjon, som bakre nese-
tamponade. I tillegg er det definert 35 prosedyrer som 
skal være kjent og demonstrert for studenten. Koloskopi 
er et eksempel på dette.

Internasjonale forpliktelser via EU/EØS
Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning
Som vist medfører bachelor/master/ PhD-strukturen 
i sin egentlige form en harmonisering. Dette omtales 
som kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, 
og skulle vært implementert i alle studieprogram innen 
utgangen av 2012. Dette rammeverket er tilpasset det 
overordnede europeiske kvalifikasjonsrammeverket for 
høyere utdanning. Det er også tilpasset rammeverket til 
EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og gjør 
det enklere å sammenlikne utdanningskvalifikasjoner på 
tvers av landegrenser.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF)
EU har i direktiv (2005/36/EF) formulert at «basic medi-
cal training» skal være minst seks år eller minst 5 500 
«training hours». I Norge varierer studiets lengde fra 
6–6 ½ år.

Siden 1. desember 2012 gis det autorisasjon ved cand. 
med. i Norge. Etter at endringen ble implementert i ved-
legget til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv i juni 2014 har 
norskutdannede leger rett til godkjenning av sin legeut-
danning i EØS/EU-området.48

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er implementert i Norge 
ved forskrift. Hensikten er å sikre fri bevegelighet av 
arbeidskraft innad i EØS-området, og kommer til anven-
delse for EØS-borgere som ønsker å praktisere et regulert 
yrke i en annen EØS-stat (vertsstaten), enn den staten 
de har yrkeskvalifisert seg i (hjemstaten).

48 http://www .regjeringen .no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2014/
Norsk-medisinutdanning-er-godkjent-i-EOS-omradet .html?id=764260 . 

 https://lovdata .no/static/SF/sf-20081008-1130-01-07 .pdf

Norge har to multilaterale avtaler om gjensidig god-
kjenning: 

1. Nordisk overenskomst om felles nordisk 
arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for 
veterinærer

2. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF 
for EØS.49 

Den nordiske overenskomsten omhandler godkjenning 
av helsepersonell i Norden. Overenskomsten har mistet 
noe av sin betydning ettersom alle de nordiske landene 
er medlemmer av EU/EØS.

For yrkene lege, tannlege, sykepleier, jordmor, farmasøyt, 
veterinær og arkitekt, har EU harmonisert kvalifika-
sjonskravene slik at godkjenningen innenfor EØS-områ-
det skal gå «tilnærmet automatisk». Her foretas det ingen 
vurdering av yrkeskvalifikasjon så fremt søkeren har de 
rette kvalifikasjonsbevis og dokumentasjon. 

En generell godkjenning og en faglig godkjenning av 
utenlandsk utdanning innebærer ikke rett til å praktisere 
yrkene som er lovregulerte. For søkere med utenlandsk 
utdanning som tar sikte på det lovregulerte arbeidsmar-
kedet, må det søkes om godkjenning av yrkeskvalifika-
sjoner.

49 http://www .regjeringen .no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/
rammeplaner .html?id=435163

 Helsedirektoratet, 2013 . Ny godkjenningsordning for helsepersonell utdan-
net i land utenfor EØS – Utkast til endring i lov og forskrift, s . 12

 SAK: http://www .sak .no/sites/SAK/slik-soker-du/regelverk/Sider/default .
aspx, [lesedato: 20 .10 .14]
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Nasjonal eksamen
De fire medisinske fakultetene har vært i diskusjon med 
Kunnskapsdepartementet om mulig innføring av en fel-
les nasjonal deleksamen etter endt medisinsk grunnut-
danning. Departementet og dekanene ved fakultetene 
ønsker det, men foreløpig hindrer lovverket en formell 
innføring av en slik eksamen. Mangelen på felles ram-
meplan ligger til grunn, i tillegg benytter de medisinske 
fakultetene ulike karakterskalaer. Dette gjør kalibrering 
av eksamenene vanskelig. En prøveordning med felles 
nasjonal eksamen for de medisinske utdanningene kan 
tidligst skje i 2016-2017.

Prodekanene for undervisning ved fakultetene har fått 
i oppgave å se nærmere på og forberede for en nasjonal 
prøve. Noe harmonisering pågår og utvikles allerede på 
dette feltet. For eksempel arbeider NTNU med å utvikle 
en fagfellevurdert database for FVO. Dette vil på sikt, og 
i samarbeid med de andre fakultetene, kunne gi grunnlag 
for en norsk progresjonstest. 

En nasjonal eksamen vil være harmoniserende, men også 
svært utfordrende. Nasjonal eksamen vil bli diskutert 
nærmere i et senere kapittel.

Praktiske ferdigheter i medisinstudiet

De medisinske fakultetene har laget en fellesbase for 
praktiske ferdigheter i medisin . Ferdighetene er delt inn 
i to nivåer:
• Nivå 1: skal kunne utføres under veiledning
• Nivå 2: skal kunne utføres selvstendig . 

Man satser på et felles minimum, men hvert fakultet kan 
legge til ferdigheter, eller heve en ferdighet fra nivå 1 til 2 . 

Eksempler på ferdigheter er:
• Intravenøs injeksjon (nivå 2)
• Manuell blodtrykksmåling på arm (nivå 2)
• Transuretral blærekatetrisering (nivå 2)
• Incisjon og drenasje av abscesser (nivå 1)
• Reponering av skulderluksasjon (nivå 1)
• Kirurgisk håndvask og påkledning (nivå 2)
• Basal HLR hos voksne (nivå 2)
• Fremstille og vurdere grampreparat (nivå 2)
• Legge inn og fjerne spiral (nivå 2)
• Kryobehandling av vorter og keratoser (nivå 1)

Flere eksempler kan ses på http://www .uio .no/studier/
program/medisin/oppbygging/praktiske-ferdigheter/
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11. UTFORDRINGER
Arbeidet med prosjektet har avdekket fem hovedutfor-
dringer: dimensjonering, finansiering, det faktum at 
det å drive med utdanning har for lav status, nasjonal 
eksamen og faget i seg selv. 

Dette siste svarer ikke opp i denne rapporten, men det 
er åpenbart at et fag som er så mangefasettert ofte vil 
sprenge rammene det får «tildelt». I høringsrunder blir de 
ulike fagmiljøene stående og «kappe land» ; alle områder 
vokser, og alle føler rettmessig de bør ha større plass. 

Utdanning og undervisning i seg selv  
har for lav status
Alle leger som er i kontakt med studenter driver under-
visning uten alltid å være seg det bevisst det. Undervis-
ning er i dag ikke meritterende for lønn. En snakker om 
«undervisningsplikt», men «forskningsfri». Undervisning 
bør telle – men hvordan?

Mangelen i på leger som undervisere i basalfag grunn-
utdanningen oppleves problematisk for mange studen-
ter. Ikke – leger som underviser i fagene mangler ofte 
erfaring til å integrere basalfagene i kliniske problem-
stillinger. 

Både Oslo, Trondheim og Tromsø har «spirallæring». 
Det er vanskelig å koordinere undervisningen. Hva hører 
hjemme i andre semester og hva i syvende? I Edinburgh 
har de løst dette ved å la allmennleger undervise kardio-
logi i en tidlig periode av studiet og kardiologer i andre. 
For å lykkes trenger man uansett koordinering. Noen må 
ha det som sitt ansvar (og hovedoppgave, ikke bigeskjeft) 
å koordinere undervisningen.

Prosjektgruppen ser med optimisme på at reviderte, 
medisinske studieplaner legger større vekt på studieledelse. 
Studiegjennomgangen ved NTNU peker på manglende 
ledelse som et grunnleggende problem for både drift og 
utvikling av medisinstudiet. De foreslår ansettelse av 
en studieleder i 100 % stilling og seks årsledere i 50 % 
stilling – alle leger.

Legeforeningen mener at alle som har formalisert under-
visning for studenter må ha pedagogisk kompetanse. 
På samme måte som all annen kompetanse, må denne 
fornyes og opprettholdes. Det bør være mer oppmerk-
somhet knyttet til lærerrollen. Hva om alle leger har 
80 % «produksjon» og 20% undervisning, forskning, 
kvalitetsarbeid eller veiledning i arbeidsavtalen? 

Legestillinger som fremmer undervisning  
av medisinstudenter 
Viktigheten av god undervisning er presisert i de nye 
studieplanene til alle de fire fakultetene.

Professorer, amanuenser og stipendiater utgjør i dag 
hoveddelen av lærerkreftene, hvilket sikrer et nødvendig 
vitenskapelig fundament i undervisningen. De medi-
sinske fakultetene har i de nye studieplanene uttrykt et 
ønske om å styrke den kliniske undervisningen i grunn-
utdanningen. Det betyr at leger uten vitenskapelige stil-
linger i større grad må engasjeres i undervisningen. 

Fra tidligere har vi stillinger som kombinerer klinisk 
arbeid og forskning. Det foreslås at det opprettes stil-
lingskategorier bestående av klinisk arbeid og undervis-
ning av medisinstudenter, eksempelvis:

 ■ Lege i spesialisering (LIS) med spesifisert tid til 
undervisning av medisinstudenter

Klinisk forskning kan fremdeles inngå som del av 
spesialistutdanningen. Vi foreslår at undervisning av 
medisinstudenter burde kunne inngå på linje med 
forskning. Pedagogisk kompetanse hos LIS vil være 
en styrke også i kommunikasjon med pasienter og 
pårørende. LIS kan nyttiggjøre seg styrket veiled-
ningstjeneste skissert i nytt utdanningsløp i møte med 
medisinstudentene – bedre veiledning er etterspurt 
blant studentene. 

Doctors are responsible for developing the skills and practices of 
a competent teacher if they are involved in teaching
 TOMORROWS DOCTORS
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Utdanningskandidater kan være verdifulle lærere for 
studenter, også i allmennpraksis. Men det mangler et 
spesifikt krav til studentundervisning i beskrivelsene 
av utdannelsesplanene for alle spesialiteter. Dermed 
kan studentundervisningen bli lidende både på syke-
hus og i allmennpraksis. I Storbritannia er pedagogisk 
trening en del av arbeidskravene spesialisering til alle 
spesialiteter. 

 ■ Overordnet lege uten vakt med undervisning av 
medisinstudenter

Mange overordnede leger ønsker vaktfritak i peri-
oder av sin karriere. I fag med stor vaktbelastning 
finnes det ofte lokale avtaler for vaktfritak etter en 
bestemt alder. Fritak fra vakt har imidlertid økono-
miske konsekvenser for den enkelte og lar seg ikke 
alltid gjennomføre. 

Mange overleger i sykehus underviser i dag studenter 
i utstrakt grad uten at dette inngår i deres stillings-
beskrivelse. Vi foreslår at overordnet lege skal kunne 
fritas fra vaktarbeid og som erstatning drive under-
visning av medisinstudenter. Den overordnede legens 
kunnskap og lange erfaring vil på denne måte komme 
fremtidige leger og pasienter til nytte. 

 ■ Lege i lokalsykehus med særlig ansvar for 
undervisning av medisinstudenter 

Ved alle de fire fakultetene har studentene utplas-
sering på lokalsykehus. I utplasseringsperioden skal 
mye av den kliniske praksisen studenten får innen 
kirurgi og medisin dekkes. I noen tilfeller kan det 
variere hva studenten faktisk får med seg i denne 
tiden. Gjennom frikjøp av leger i lokalsykehus kunne 
denne delen av medisinutdanningen styrkes. Samtlige 
fakulteter ønsker at generalistperspektivet skal styrkes 
i utdanningen. På lokalsykehusene finner vi nettopp 
generalisten.

Undervisningsansvar bør gjøres attraktivt og bør merit-
tere og lønnes på lik linje med klinisk arbeid. Det er 
viktig at undervisningsansvarlige leger skjermes for avde-
lingsarbeid i den tiden de er i undervisningsstillinger. 
Det gir muligheter for å planlegge undervisningen og 
heve egen kompetanse med bl.a. deltakelse på kurs i 
pedagogikk, formidling, data o.l. For å sikre god kon-
takt og kommunikasjon mellom fakultet og sykehus, 
kan det være aktuelt at en del av disse legene er ansatt 
på universitetet. Normen bør likevel være at undervis-
ningsansvarlige leger har klinisk arbeid, med undervis-
ningskompetanse i tillegg. 

Andre måter å fremme disse stillingene på er å gi under-
visningsansvarlige overleger tellende poeng til obligato-
risk etterutdanning dersom det blir et fremtidig krav. I 
tillegg bør kompetanseheving som undervisningsansvar-
lig lege kunne følge en akademisk undervisningskarriere 
på universitetene med stillinger som universitetslektor, 
førstelektor og dosent, noe som er helt vanlig ved andre 
fakulteter på universitetene. 

To ulike karriereveier i norsk høyere utdanning
Tradisjonelt kan en jobbe videre for å bli professor ved 
å ta en PhD etter avsluttet embetsstudium eller mas-
tergrad. Med PhD og videre forskningskompetanse og 
veiledning, kan man bli vurdert professorkompetent.

Det finnes en sidestilt karrierevei, som spesielt høysko-
lesystemet og i mindre grad universitetssystemet, har 
benyttet seg av.50 Den går fra lektor til førstelektor og 
videre til dosent. Førstelektor er en opprykksstilling som 
kan søkes ut fra visse kriterier og spesielle kvalifikasjoner. 
Opprykkssøknad skal vurderes av kommisjon. Stilling 
som førstelektor er ikke en akademisk grad, men oppnås 
ved dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid 
som i kvalitet og omfang tilsvarer nivå og arbeidsmengde 
for en doktorgradsavhandling. I tillegg stilles det krav 
om spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller 
annen pedagogisk virksomhet.

50 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, 
Fastsatt 9 . februar 2006 med hjemmel i lov 1 . april 2005 nr . 15 om 
universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd . Forskriften gjelder for alle 
institusjoner som kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 
(1) .
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Et system som kan speile publiseringsmeritteringen kan 
bidra til at også de flinkeste lege – lærerne, som ikke 
publiserer så mye, kan få høyere lønn og status. Det 
foreslås som et utgangspunkt en kombinasjon av antall 
undervisningstimer, student - og fagfellevurdering. Det 
pågår i skrivende stund et prosjekt ved UiT og NTNU 
for å utvikle et pedagogisk meritteringssystem.51

De ulike fakultetene har sine priser for undervisning. 
Det forelås at Legeforeningen oppretter sine egne priser 
for undervisning, helst en for akademia (på systemnivå 
med pedagogisk innovasjon) og en for klinisk undervis-
ning. Det behøver ikke være skille mellom grunn- og 
videreutdanning. Det må være et mål at det å være dyktig 
til å undervise studenter har like høy status som å være 
den beste på laparoskopi.

Det er utviklet forslag til undervisningspriser, herunder 
kriterier og vedtekter for disse. 

Finansiering
Det er kostbart å utdanne leger. 

Hovedansvaret for medisinutdanning ligger på univer-
sitetene, som mottar sin rammefinansiering fra Kunn-
skapsdepartementet . Rammefinansieringen utgjør 3/4 av 
universitets- og høyskolesektorens samlede inntekter. De 
øvrige inntektene stammer hovedsakelig fra bidrags- og 
oppdragsfinansiert forskning, med Forskningsrådet som 
den største enkeltstående inntektskilden. 

En medisinstudent med full studieprogresjon i ett år (en 
studiepoengenhet, SPE) utløser i 2015 363 000 kroner i 
inntekter fra KD. Av disse gis 60 % som basisfinansier-
ing og de resterende 40 % som resultatbasert finansiering 
når studiepoengene er avlagt.
 
De regnskapsførte utgiftene til medisinutdanning ved 
norske universiteter strekker seg fra 415 200 til 750 540 
kroner per SPE52, altså langt høyere enn bevilgningen fra 
KD. Medisinutdanning er svært kostbart, men universi-
tetene ser ut til å betale regningen likevel. Dette er svært 
gledelig, men kostnader per SPE har ingen sammenheng 
med kvaliteten på undervisningen. 

51 https://www .ntnu .no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem
52 Hva koster en student? Reiling og medarbeidere, 2014 .

Behov for nye praksisarenaer
Medisinstudenters viktigste praksisarena har lenge vært 
sykehusene. Her er det også rom for å utvide, både ved å 
endre tilknytningsperioder, men også i større grad inklu-
dere fag som for eksempel onkologi. 

I tillegg til lange tradisjoner for dette, har sykehusene 
også et ansvar som er eksplisitt i spesialisthelsetjeneste-
loven: «De regionale helseforetakene skal sørge for at 
behovet for undervisning og opplæring av blant annet 
medisinstudenter dekkes innenfor regionen». Med 
dette ansvaret følger en sum penger i helseforetakenes 
rammefinansiering fra Helse og omsorgsdepartementet 
(HOD). Utdanning av helsepersonell er en hovedopp-
gave for helseforetakene, og dette ble frem til 2005 gitt 
øremerkede midler til dette. Fra statsbudsjettet 2006 ble 
dette tilskuddet lagt inn i de regionale helseforetakenes 
basisbevilgning.53 Dette var i 2006 491,8 millioner kro-
ner. Undervisningsplikten omfatter selvsagt ikke bare 
medisinstudenter, men tallet synliggjør at det er bety-
delig bedre finansiering av studieplasser i spesialisthel-
setjenesten enn i primærhelsetjenesten. 

Samhandlingsreformen har til hensikt å flytte helse- og 
omsorgstjenester fra helseforetakene og ut i kommune-
helsetjenesten. Tjenestene skal samordnes bedre; «rett 
behandling – på rett sted – til rett tid». 

«Bedre helse og velferd – et spørsmål om kompetanse». Slik 
åpner forordet i Samspillsmeldingen fra 2011-2012, som 
er Kunnskapsdepartementets svar på Samhandlingsre-
formen. Prosjektgruppen mener universitetene ikke har 
gode nok forutsetninger for å utdanne leger i tråd med 
Samspillsmeldingen. Mens helseforetakene har «sørge for 
ansvar» for utdanning og mottar rammefinansiering fra 
HOD for dette, har kommunesektoren verken lovpålagt 
ansvar for utdanning eller finansiering til det formål. I 
tillegg har universitetene lange tradisjoner for samarbeid 
med helseforetakene, noe som ikke finnes i tilsvarende 
grad for kommunehelsetjenesten. 

53 St .prp . nr 1 (2005-2006) s . 159 .
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Det er f lere forhold som vanskeliggjør utplassering i 
kommunehelsetjenesten. Selvstendig arbeidende all-
mennpraktikere lønnes som praksislærere. Studentun-
dervisning tar tid og medfører lavere pasienttall per dag 
og dermed et økonomisk tap for allmennpraktikeren. 
Det må bedre økonomiske incentiver til for å kunne 
beholde og rekruttere flere praksislærere.

Disse forholdene bidrar til å beholde undervisning og 
forskning i spesialisthelsetjenesten, og dermed fortsetter 
spesialisthelsetjenesten å være i sentrum av medisinen 
og medisinstudiet. 

Nytt finansieringssystem for praksisplasser
Faget er i kontinuerlig utvikling. Politiske prosesser leg-
ger også føringer som gir nye krav. Utdanningssektoren 
må ha de beste forutsetningene for å tilpasse seg disse. 
Det er viktig at universitetene har størst mulig autonomi 
til å endre medisinutdanningen etter samfunnets behov. 
Det er to mulige modeller som kan gi universitetene 
forutsetninger for å benytte seg av spesialist- og kom-
munehelsetjenesten som praksisarena. 

Det sentrale er at ordningen ikke må diskriminere mel-
lom de to arenaene, og at universitetene må kunne tilpasse 
bruken av praksisarenaer til endrede behov i fremtiden. 

1. Både kommunene og helseforetakene har sørge for 
ansvar for utdanning av leger, med den økning i 
rammefinansiering som er nødvendig for å oppfylle 
dette ansvaret. 

2. Både kommunene og helseforetakene har ansvar 
for å bidra til utdanning av leger og tilrettelegge for 
dette i daglig drift etter avtale med universitetene. 
Imidlertid mottar ingen av dem statlig finansiering 
til dette formål. Finansieringen legges i stedet 
til universitetenes rammefinansiering fra KD, 
som de dermed fritt kan disponere til kjøp 
av undervisnings- og praksisplasser der det er 
hensiktsmessig. 

Forslag 1 innebærer minst endringer fra dagens ordning. 
Det krever en lovendring, og en vesentlig opprustning 
av kommunenes forutsetninger for å bidra til utdanning. 
Ved valg av modell 1 mener prosjektgruppen en slikt 
opprustning må bli en politisk prioritet. 

Forslag 2 vil medføre større endring, og også denne lov-
endring. Det er i dag avtaleverk som regulerer mottak og 
honorering av veiledning av leger som antakeligvis kan 
bygges ut til å omfatte medisinstudenter. Eventuelt kan 
det inngås egne avtaler mellom kommuner/fastleger og 
universitetene. Medisinstudenter med studentlisens kan 
arbeide som medisinsk assistent i fastlegepraksis (under 
supervisjon) slik at det bør la seg gjøre å ha praksis hos 
fastlege.

Betydningen av innsatsstyrt finansiering i 
helsetjenesten for undervisning ved helseforetak
Både utdannings- og helsesektoren har kjerneaktiviteter 
som til dels konkurrerer innbyrdes om finansiering og 
lederfokus. Undervisningen har en tendens til å tape 
denne konkurransen. 

Vi beveger oss inn i tellekantsystemet. Helsevesenet bør 
være preget av at man gjør de rette inngrepene på rett 
indikasjon med høyest mulig kvalitet. Dette er ikke sam-
menfallende med høyest mulig produksjon. Det samme 
kan sies om akademia: tellekantsystemet har fått, og 
får, velfortjent kritikk. Når vi nå kommer med forslag 
som kan telles, er dette et forsøk på å bedre systemet som er 
der, i mangel på et bedre og revolusjonerende nytt system. 

Når en utdanningsinstitusjon belønnes for hvert studie-
poeng, endrer de sine prioriteringer for å øke «produksjo-
nen» av studiepoeng.54 Ekspertgruppen som gjennom-
gikk finansieringssystemet for høyere utdanning har 
derfor anbefalt et lavt antall indikatorer for utdanning: 
produksjon av studiepoeng og ferdige grader. Slik håper 
de at universitetene ikke vil bli så oppslukte av kvantitet 
at de vil glemme kvalitet. I tillegg foreslås en mulighet 
for avtaler mellom KD og den enkelte institusjon, hvor 
det knyttes økonomiske insentiver til oppnåelse av mer 
kvalitative mål.

54 Nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler, Hægeland og 
medarbeidere, 2015 .
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Innsatsstyrt finansiering i den somatiske delen av helse-
vesenet har fulgt en annen modell enn høyere utdanning. 
I stedet for å belønne enkelte nøkkelindikatorer, har det 
utviklet seg et system som tar sikte på at absolutt all 
aktivitet skal telles og belønnes. Det gjelder imidlertid 
ikke for utdanningsaktivitet, som er lovpålagt og betalt 
for uten at det er tilknyttet rapporteringskrav. 

Det foreslås å opprette egne indikatorer for innsatsstyrt 
finansiering av utdanning55 i helsevesenet innenfor 
dagens system. I spesialisthelsetjenesten kunne det blitt 
inkludert i DRG-systemet. For allmennpraksis kan slike 
indikatorer implementeres som egne takster. Innføring 
av takster kunne inngått i modell 1 for finansiering av 
praksisplasser som skissert over, eller være utgangspunkt 
for en egen modell.

Takster for undervisning må kompensere for tapt tid 
for inntjening av lønn, samt et lite tillegg som insentiv 
for legen, ideelt sett relatert til læringsutbytte. Det kan 
være en lav takst for å ha med seg en student passivt i 
rutinearbeidet, og en høyere takst hvis studenten tar 
aktivt del i arbeidet, som for eksempel hvis studenten 
gjør konsultasjonen mens legen er tilstede og gir kon-
struktive tilbakemeldinger etter konsultasjonen.

Bedre kjønnsbalanse
Norges første kvinnelige lege, Marie Spångberg, ble fer-
dig cand.med. i 1893. 

Kvinneandelen blant leger i Norge var 6,8 % til 1930. I 
1960 utgjorde kvinnelige medisinstudenter 10 % av kul-
let. Først fra omkring 1980 begynte kvinneandelen å øke. 

Siden 1993 har det stort sett vært kvinneflertall på medi-
sinstudiene. Tall innhentet fra de norske medisinske 
fakultetene viser primo januar 2016 at andelen mannlige 
studenter som går første år medisin er synkende. Tallene 
fordeler seg slik for de fem siste årene:

55 I psykiatrien, som er rammefinansiert, må man legge dette inn i rammen - 
undervisning koster ikke mindre her .

DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO:

Fakultet* Oppstart Antall 

studenter

Antall menn 

ved oppstart

Antall menn 

i prosent

OSLO 2016 vår 119 28 23%

2015 222 64 40%

2014 224 64 40%

2013 221 78 35%

2012 215 72 33%

2011 211 71 34%

*) For fakultetet i Oslo er tall for antall studenter og antall mannlige 
studenter ved oppstart vår og høst summert til et tall .

DET MEDISINSKE FAKULTET, NTNU:

Fakultet Oppstart
Antall 

studenter

Antall menn

 ved oppstart

Antall menn i 

prosent

NTNU 2015 120 41 34%

2014 120 38 31%

2013 120 38 31%

2012 120 45 38%

2011 120 47 39%

DET MEDISINSK – ODONTOLOGISKE FAKULTET, 
UNIVERSITETET I BERGEN: 

Fakultet* Oppstart
Antall 

studenter

Antall menn 

ved oppstart

Antall menn i 

prosent

BERGEN 2015 164 40 24%

2014 179 46 24%

2013 168 50 30%

2012 176 68 39%

*) For fakultetet i Bergen foreligger det kun tall for de fire siste årene .

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET,  
UNIVERSITETET I TROMSØ: 

Fakultet* Oppstart Antall studenter 

per kull

Antall menn som 

er aktive i kullet

Antall menn 

i prosent

TROMSØ 2015 106 34 32

2014 108 39 24%

2013 102 20 19%

2012 83 28 30%

2011 72 23 32%

*) Fakultetet i Tromsø oppgir kun tall for antall mannlige studenter 
per kull fra oppstart i 2011 frem til 2015 .
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Det er en tilsvarende utvikling blant norske medisin-
studenter i utlandet.

Ser man på statistikk for høyere utdanning generelt ser 
vi at det helt fra 1985 har vært flere kvinner enn menn 
som studerer. I 2014 var det 162 736 kvinner og 109 
768 menn som studerte ved universiteter og høyskoler. 
På helsefaglige studier er 78, 9 % kvinner, på natur- 
vitenskapelige og tekniske fag er 67,8 % menn.56 

Flere har i den senere tid tatt til orde for at det er for få 
menn på medisinstudiet og at samfunnet vil være bedre 
tjent med en bedre kjønnsbalanse. Det signaliseres at 
det er en fordel, at det både under studiet og etter endt 
utdanning, at studentene /de blivende legene reflekterer 
befolkningen for øvrig. Norsk medisinstudentforening 
vedtok våren 2015 at universitetene må innføre mål-
rettede tiltak for å få kjønnsbalansen opp på 40 % på 
medisinstudiene her i Norge. 

Det har blitt diskutert om det skal gis ekstrapoeng til 
menn ved prestisjetunge studier som medisin, odonto-
logi og psykologi ved Universitetet i Oslo. På grunn av 
stadig færre mannlige søkere, skulle man se på mulig-
heten for at menn kunne få ekstra poeng ved opptak. 
Etter grundige diskusjoner ble det konkludert med at 
det ikke var ønskelig å gi ekstra poeng ved søknad til 
menn. Imidlertid ble dette igjen foreslått for psykolo-
gistudiet ved UiO senest i vår, der 1 av 10 studenter 
er menn, uten at opptaksreglene har blitt endret. Ved 
Norges veterinærhøgskole er det innført ekstrapoeng 
til gutter som søker opptak. Det gis to ekstra poeng. 
Tiltaket har ikke hatt den ønskede effekt. Andre tiltak, 
motivasjonstiltak, rekrutteringstiltak har blitt diskutert 
for å rekruttere flere menn. 

Det har også blitt diskutert om endring av opptaksregler 
vil kunne endre på skjevhetene. I Danmark har de ved 
noen av medisinutdanningene en kombinasjon av opptak 
på grunnlag av karakterer og intervju. Så langt har ikke 
dette gitt noe utslag i endret fordeling av mannlige og 
kvinnelige studenter på studiet. I Danmark ser man den 
samme utviklingen som i Norge: Stadig flere kvinner 
studerer medisin og andelen er økende.

56 https://www .ssb .no/utdanning/statistikker/utuvh 

Kvinneandelen blant alle yrkesaktive leger i Norge vil 
passere 50 % i 2017, og denne andelen avspeiler altså 
kvinneandelen slik den var på medisinstudiet 25–30 år 
tidligere. Kvinneandelen blant leger i Norge er fortsatt 
klart lavere enn i Finland (59 %) og også en del lavere 
enn i Sverige (51 %) og Danmark (49 %). 

Mannsdominerte områder innenfor ingeniør - og natur-
fag har i flere år hatt en rekrutteringsstrategi for jenter, 
som etterhvert ser ut til å bære frukter. 

Legeforeningen anbefaler at det jobbes langsiktig med 
å rekruttere flere menn, med sikte på en jevn kjønns-
balanse. 

Nasjonal eksamen – hvorfor og for hvem?
Innføring av nasjonal eksamen for medisin var ett av 
temaene som ble diskutert på Grunnutdanningskon-
feransen 2014, der både Nmf og representanter fra de 
fire fakultetene deltok. Det er tydelige politiske føringer 
for at en slik eksamen kommer. Eksamen må utformes 
av underviserne ved fakultetene, altså av fagfolk. Pro-
sjektgruppen mener det er tre hovedspørsmål som må 
besvares:

 ■ Hvem skal eksamen være for?

 ■ Hvilket formål skal den ha?

 ■ Hvem skal arrangere eksamen – og på hvilket nivå?

Studentene lærer det som blir testet på eksamen. Eksa-
men må gi tilbakemelding til studenten om kompetan-
senivå, men resultatet kan også brukes til andre formål. 
Departementets begrunnelse for å ønske innføring av 
nasjonal eksamen er at den sikrer kvalitet og gir en felles, 
norsk standard. Universitetene ønsker å måle seg mot 
hverandre (benchmarking), men ønsker også tilbakemel-
ding til undervisningsmiljøene om studentenes lærings-
utbytte. Til slutt kan en velge å innføre karakterer, som 
igjen kan brukes ved søknad til turnustjeneste og jobber. 

I tillegg kan en spørre om eksamen skal definere en 
felles faglig standard som kan være inngangsporten til 
spesialisering? Skal den være en avsluttende eksamen for 
medisinstudenter i Norge? Skal det være én eller flere, 
skriftlig eller muntlig, praktisk eller teoretisk?
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I kapittelet om evaluering har vi pekt på at det er vanske-
lig å måle. Eksamen skal heller ikke være en «eksamen i 
eksamen» – eksamensformen må være kjent. Den ideelle 
eksamen bygger på formativ og summativ vurdering – 
slik kan studentene få en begrunnelse for karakteren de 
får. En slik eksamen er ressurskrevende, både for fakulte-
tene og studentene i form av tid, menneskelige ressurser, 
og penger. Ser en helsevesenet under ett kan det likevel 
være en god investering. Dette forutsetter at fagmiljøene 
selv utvikler eksamen.

Universitetsklinikkene har gitt uttrykk for at de har 
problemer med å differensiere mellom søkere til turnu-
stjeneste. De mener arbeidet er både vanskelig og tidkre-
vende. Det har, fra sykehusenes side, vært tatt til orde for 
at universitetssykehusene bør ha en rolle i utformingen av 
eksamen for å sikre at studentene er kvalifisert for turnus 
med tilstrekkelig kunnskap og kliniske ferdigheter og for 
å lette arbeidet med utvelgelse til turnus. Legeforeningen 
ønsker ikke at en nasjonal eksamen skal kunne brukes i 
ansettelsesprosessen til turnusstillinger.

Uansett karakterer eller ikke, vil universitetene kunne 
trekke ut informasjon om egen studentmasse og slik få 
benchmarking. 

En nasjonal eksamen kan i tråd med yrkeskvalifikasjons-
direktivet ikke pålegges studenter fra EU/EØS, men bør 
være et tilbud.

Hvis norske arbeidsgivere i fremtiden setter som for-
utsetning at nasjonal eksamen skal være bestått for å 
få turnustjeneste i Norge, kan utenlandsmedisinere bli 
tvunget til å ta en slik test. 

Sykehusene har behov for arbeidskraft med god ferdig-
hetstrening og mye praksis. En innretning på eksamen 
hvor dette er fokus, vil overstyre innholdet i studiet og 
overstyre studentenes fokus på en uheldig måte, og kan 
i ytterste konsekvens bidra til en «av-akademisering» 
av studiet. 

Den faglige autonomien de medisinske fakultetene har 
i dag til å kunne bestemme innholdet i studiet kan for-
svinne hvis myndighetene bestemmer at det skal innføres 
nasjonal eksamen i medisin. I dag har de fire fakultetene 
sin egen profil som tillater ulik vektlegging av faget på 
ulike steder i studiet. En nasjonal eksamen kan bety 
innføring av en nasjonal ramme- og læreplan som kan 
være truende for fakultetenes «identitet». Skal en ha en 
eksamen som tester på flere punkter gjennom studiet vil 
fag måtte undervises parallelt. Muligens kan en ordning 
der en kombinerer progresjonstest med kliniske eksame-
ner være mulig uten at studiet må over på rammeplan.

Sveits har en felles nasjonal eksamen for studentene. 
Nasjonale læringsmål og standardisering av undervis-
ningen og testsituasjonene, gjennom bruk av simulerte 
pasienter i kombinasjon med ekte pasienter, gjør at de 
sveitsiske studentene opplever den nasjonale eksamenen 
som både valid og reliabel.

Prosjektgruppen tror behovet for å bruke simulerte pasi-
enter i medisinsk utdanning vil øke. Mulig innføring av 
nasjonal eksamen og økning i antall studenter ved fakul-
tetene i kombinasjon med økt behov for standardisering 
av undervisningen og eksamen vil bidra til dette. Det er 
viktig at behovet erkjennes slik at opptrening av simu-
lerte pasienter kan bli en integrert del av utdanningen.

I Norge er det kjent at politisk ledelse ønsker innføring 
av felles nasjonale eksamener, som en del av kvalitets-
sikringen av utdanningene, på alle nivå i universitet- og 
høyskolesystemet. Arbeidet er i gang med å få til pilot-
prosjekter i medisin, men tidspunktet dette kan skje på, 
er foreløpig uvisst.
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Kunnskapsdepartementet (KD) forbereder en forskrifts- 
endring som gir en generell hjemmel til å pålegge institu-
sjoner og fagmiljøer å avholde nasjonale deleksamener. 57 
Det er grunn til å tro at denne endringen vil gi mulighet 
for departementet til å pålegge de medisinske fakulte-
tene å avholde nasjonal deleksamen i medisin. Dette er 
lovhjemmelen KD mangler i dag for å kunne pålegge 
slike eksamener. Det er derimot ingen hindring for at 
fakultetene kan teste studentene i likelydende eksamens-
oppgaver og være sensorer for hverandre. 

Utfordringen for fakultetene vil være å identifisere når i 
de ulike studieplanene i faget det undervises i skal avhol-
des eksamen og hvilken karakterskala som skal benyttes. 
Studentene ved de medisinske fakultetene, som ikke har 
karakterer, frykter at innføring av nasjonal eksamen vil 
medføre gjeninnføring av karakterer. I tillegg er det en 
rekke spørsmål av praktisk karakter som må finne sin 
løsning før nasjonal eksamen kan gjennomføres.

Eksamen (summativ vurdering) må ikke i noe tilfelle 
erstatte kontinuerlig formativ vurdering. Eksamen 
bør i større grad bygges på formativ vurdering. Trass 
i gode læringsmål, er det ofte det som blir formidlet i 
forelesninger som blir testet på eksamen. Nye undervis-
ningsformer kan endre dette i både positiv og negativ 
retning. Om studentene har større ansvar for å tilegne 
seg stoffet selv, må en i større grad stille spørsmål direkte 
fra læringsmålene enn fra forelesningsteksten. På motsatt 
side kan det være vanskeligere for studentene å vite hva 
som faktisk kommer opp på eksamen, fordi foreleserne 
ikke har like stor definisjonsmakt over pensum.

57 Per oktober 2016 gjelder dette kun utvalgte fag . Medisin er ikke blant 
disse .

Et siste spørsmål er om en eventuell nasjonal eksamen 
skal erstatte de fakultetsvise eksamenene. Dette kan føre 
til at studentene trolig konsentrerer seg om den viktigste 
eksamenen, altså den nasjonale. 

Når disse spørsmålene er avklart kan man utforme en 
eksamen (bestående av en eller flere tester) som svarer til 
det en ønsker å oppnå. Som tidligere nevnt er det ønske-
lig at en parallelt fortsetter arbeidet med harmonisering 
og eksamenssamarbeid.

Legeforeningen mener man først må utvikle en nasjonal 
prøve. Dersom man går videre til en nasjonal eksamen, 
vil denne etter all sannsynlighet bli brukt av arbeids- 
givere. Resultatet må være valid for bruken, ikke bare 
som benchmarking av universitetene. 

Hvis man innfører en nasjonal eksamen som skal brukes 
til søknad til turnuslege/LIS-stilling, må det åpnes for 
at studenter fra EU/EØS-land på frivillig grunnlag kan 
ta denne. 
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12. LEGEFORENINGENS ROLLE 

Legeforeningen har en unik rolle

Legeforeningen er summen av medlemmene, ikke bare 
de tillitsvalgte og den politiske ledelsen med sekretariat.

Legeforeningen organiserer de fleste legene som er invol-
vert i grunnutdanningen. Det gjelder både leger som er 
ansatt på fakultetene og leger uten fakultetstilhørighet 
som tar i mot studenter i klinisk arbeid både i sykehus 
og i primærhelsetjenesten. Det er derfor viktig at Lege-
foreningen deltar i fora der medisinsk grunnutdanning 
diskuteres. Som medlemsorganisasjon og «eier» av de 
fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene, har 
Legeforeningen en spesiell rolle i forhold til å kunne se 
hele utdanningsløpet under ett og til å kunne foreslå 
hva som bør inngå på de ulike nivåene i utdanningen. 

Legeforeningen kan bidra til å heve 
undervisningens status 

Skal en lykkes med å heve status for undervisningsopp-
gaver, må Legeforeningen gå foran og bruke de mulig-
hetene som finnes for å sikre gode rammebetingelser for 
undervisningsstillinger og bidra til at leger kan tilbys en 
undervisningskarriere på lik linje med en forskningskar-

riere. Status følger i stor grad lønn, og signaleffekten kan 
bli at jobb som vitenskapelig ansatt er mindre viktig enn 
klinisk arbeid. Undervisningsansvar bør merittere og 
lønnes på lik linje med klinisk arbeid. 

Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status 
i medisinstudiet heves. Det må arbeides for at leger, som 
har undervisningsstillinger, meritteres og avlønnes på 
lik linje med kliniske stillinger og forskningsstillinger. 

Legeforeningen bør være en sentral premisslevrandør 
for faget og den medisinske utdanningen. Foreningen 
bør ha en utmeislet policy som dekker alle nivåene i 
utdanningen og som evner å inkludere og synliggjøre 
den røde tråden som bør gå gjennom grunn-, videre- og 
etterutdanningen. For å kunne nå ut til medlemmene, er 
det viktig at utdanningsspørsmål også diskuteres internt 
i foreningen.

Legeforeningen vil arbeide for å øke den pedagogiske 
kompetansen blant undervisere. Kurstilbud i medisinsk 
pedagogikk i Legeforeningens regi kan bidra til å styrke 
undervisningens status. Undervisning kan øves, og med 
gode verktøy kan det være både lettere og morsommere 
for leger å engasjere seg i feltet. 

Doctors are responsible for:

TOMORROWS DOCTORS

Meeting the contractual requirements including  
any that relate to teaching.

Supervising the students for whom they are responsible,  
to support their learning and ensure patient safety. 

Following the principles of professional practice that are  
set out in Good medical practice, including being willing  
to contribute to the education of students
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Utdeling av en årlig pris i Legeforeningens regi til den 
eller de som tilbyr beste undervisning i medisinsk grunn-
utdanning kan være en pådriver for å styrke kvaliteten 
på utdanningen.

Legeforeningen som bidragsyter 
i tilrettelegging av gode, kliniske 
læringsarenaer

Legeforeningen kan, i samarbeide med fakultetene, legge 
til rette for at studentene får sin undervisning og opp-
læring på gode, kliniske læringsarenaer. Medlemmene 
i yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene, i 
samarbeid med spesialistkomiteene, besitter spesiell kom-
petanse til å kunne foreslå kvalitetsfremmende tiltak som 
lengre tilknytningsperioder i klinikken for studentene, 
økt bruk av polikliniske pasienter i undervisningen og 
økt bruk av spesialistpraksiser og allmennpraksiser for 
å sikre en optimal undervisning.

Fredagsmøtene, som finnes ved mange sykehus, er fora 
der leger og andre får breddekompetanse og refleksjon 
ut over sitt eget fag. Som så mange andre steder der 
kolleger møtes, ser en at kollegiet er større enn sum-
men av enkeltleger og veldig mye større enn summen 
av kunnskap som kan formidles via interne meldinger i 
EPJ. Om disse foraene står i fare for å bli kuttet til fordel 
for produksjon, mister man en viktig undervisnings- og 
læringsarena. Sykehuslegene og de lokale tillitsvalgte må 
slå ring om undervisningsarenaer.

Legen som viktige rollemodell 

Fordi Legeforeningen har et bredt faglig og fagorga-
nistorisk samarbeid med medlemmene, er det mulig å 
nå legene med tiltak som går på holdningsskapning og 
bevisstgjøring på legerollen og utøving av legevirksom-
heten. Leger er viktige rollemodeller for studenter og 
yngre kollegaer. Spesielt gjelder dette i undervisning. 
Studentene gjør som rollemodellene gjør – ikke alltid 
som de sier. 

Gode rollemodeller er trygge i legerollen. De er interes-
serte i sine yngre kolleger og i studentene. De inkluderer 
dem i det kliniske arbeidet og gir tilbakemeldinger på 
utført jobb.

Det er ofte disse legene som ser nytten av kommunika-
sjonstrening, veiledning og supervisjon. Legeforeningen 
har et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre medlem-
mene på viktigheten av å være gode rollemodeller som 
i utøving av faget setter standard for den kommende 
legegenerasjonen. 

Hensynet til undervisning må med  
i hverdagen

Flere steder i rapporten er det gitt uttrykk for at under-
visning må meritteres og gis økt status. I tillegg må det 
skapes rom i den kliniske hverdagen for at læring og 
utdanning kan skje. 

På en underbemannet post, der en skal gå visitt og ope-
rere, blir tilbakemelding til og undervisning av studenter 
ofte nedprioritert. 

Gjennom opplæring av tillitsvalgte har Legeforenin-
gen muligheter til å løfte frem potensielle arenaer for 
undervisning. Det er disse tillitsvalgte som er i de lokale 
drøftingene om omlegging av arbeidshverdagen, da er 
det viktig at de også husker på undervisningsaspektet. 

Rapporten avsluttes med en oppfordring til alle kolleger 
om å se studenten. Tenk deg inn i hans eller hennes ennå 
ikke fullt inngåtte sko. Ta ham med på previsitt og la 
ham ta ansvar for en pasient sammen med sykepleieren. 
Tips henne om onkologen som er fantastisk flink i sin 
kommunikasjon med uhelbredelig syke cancerpasien-
ter. Skriv en gul lapp i EPJ med tilbakemelding på inn-
komstjournalen og stå tålmodig ved sengekanten mens 
han forsøker å fremkalle patellarrefleksen. 

Til deg som fastlege: Ta med deg studenten i sykebesøk 
til en kronisk syk pasient og vis studenten behovet for 
tverrfaglig samhandlig slik at frykten for å ta sitt første 
sykebesøk og kalle inn ulike aktører blir ryddet av veien.
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