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Troms legeforening behandlet høringen ”Ny medisinsk studieplan UiT” i sitt møte 27. september 2011, og 
deretter elektronisk mellom medlemmene i de påfølgende dagene frem mot høringsfristen. 
 
Troms legeforening vil uttale følgende: 
 
Troms legeforening er bekymret for den korte høringsfristen, noe som gir et inntrykk av at fakultetet ikke er 
oppriktig interessert i å få grundige tilbakemeldinger som kan få betydning for reformens utvikling.  
 
Troms legeforening har mottatt henvendelser fra en rekke fagmiljøer som føler seg oversett og overkjørt i 
revisjonsarbeidet. Dette svekker rapportens legitimitet og kvalitet, og flere har uttalt at ”det ikke nytter å si ifra, 
fordi denne prosessen er politisk bestemt og har gått alt for langt allerede.”   
 
Troms legeforening beklager at ikke fakultetet har trukket med seg Legeforeningen som en rådgiver på et langt 
tidligere tidspunkt i prosessen, da vi både er yrkesforening og faglig forening for den profesjonen det skal gis 
utdanning i.  
 
Troms legeforening erkjenner like fullt at studieplanen ved UiT er moden for revisjon. Studiet kan kritiseres for 
en del dårlige kvalitetssikrede forelesninger, der studentenes kritiske tilbakemeldinger i evalueringene ikke blir 
tatt hensyn til. Mange av de praktiske kliniske undervisningene (PKUene) i UNN er dårlig forberedt og må få 
langt større prioritet fra fagfolk og ledelse ved universitetssykehuset. Studentoppgavene på 2. og 5. året opptar 
verdifull tid fra undervisningen, og kan med fordel legges noe om for å tjene formålet. Det må stilles høyere krav 
til faglig relevant innhold i oppgavene, og ”friperioden” rundt oppgavene bør snevres inn. Flere av siste års 
samlede eksamensresultater gir et inntrykk av en kombinasjon av for mange svake studenter og reiser spørsmål 
om mistilpasset undervisning. En ny studieform må bedre dette i vesentlig grad, og casebasert læring kan 
muligens være et virkemiddel, selv om vi savner dokumentasjon på dette.  Gode forelesninger bør fortsatt være 
en viktig basis i undervisningen. Fakultetet må bli flinkere til å evaluere og veilede sine egne forelesere og lærere 
slik at det som læres bort er relevant og har reell nytte i den grunnleggende legeutdanningen. Troms legeforening 
vil forslå at UiT arbeider for en snarlig innføring av nasjonal medisinsk fagprøve etter endt studium, slik at 
studiemodellene i landet og utviklingen over tid, kan evalueres fortløpende. 
 
Troms legeforenings hovedbekymring er knyttet til hvorvidt det nye legestudiet vil gi et tilstrekkelig 
basalmedisinsk grunnlag og tilstrekkelig kompetanse innenfor alle deler av medisinen. Universitetet i Tromsø 
må utdanne medisinere som holder nasjonal standard. Medisinerutdanningen ved UiT har tidligere vært kritisert 
for manglende fokus på anatomi, fysiologi, patofysiologi og nomenklatur. Ny studiemodell må ta denne 
kritikken alvorlig, fjerne all tvil og rette dette skikkelig opp i ny modell. Det må lages en forbedret akademisk 
legeutdanning i Nord-Norge – ikke en yrkesfaglig legeutdanning. 
 
UiT må gjerne ha ambisjon om at legene uteksaminert derifra er motivert for arbeid i primærhelsetjenesten eller i 
rus og psykiatriområdet. Like fullt må universitetsstudiet  legges opp slik at studentene underveis og etter endt 
utdanning er trygge på, har interesse for og også er motivert for –  å ta arbeid innenfor bredden av de ulike 
medisinske spesialiteter og i andre deler av landet, eller verden. Vårt inntrykk er at den medisinske 
grunnutdanningen ved UiT derfor må bygges opp – ikke ned. 
 



Den nye studiemodellens vekt på effektene av samhandlingsreformen virker uelegant politisk motivert, og er 
dessuten et usikkert kort da mye av grunnlaget for samhandlingsreformen etter hvert er smuldret bort.  
 
Det kan være viktig å fremheve primærhelsetjenesten mer enn i dag, men samtidig kan ikke dette gå på vesentlig 
bekostning av den øvrige akademiske og spesialiserte tradisjonelle delen av studiet. Intensjonen om å rekruttere 
fler leger til primærhelsetjenesten er god, men Troms legeforening er usikre på om resultatet blir slik fakultet 
ønsker. Rekrutteringen til allmennmedisinen handler først og fremst om å skape robuste allmennmedisinske 
fagmiljøer – og også de bygger på basalmedisinsk kunnskap. 
 
Troms legeforening forutsetter at den omfattende bruk av personell til undervisning i den nye studieplanen, 
følges opp med tilstrekkelige ressurser og bevissthet i ledelsesnivåene på sykehus og i kommuner.  Vi kan ikke 
se at de økonomiske konsekvensene av ny studieordning, verken for universitetssykehuset, primærhelsetjenesten 
eller fakultetet, er gjort tilstrekkelig redegjort for, og dette skaper selvsagt usikkerhet rundt hele reformen.  
 
Listen over de 113 kliniske problemstillingene som skal definere pensum, er en ren kopi av listen som 
Karolinska Institutet (KI) bruker. Dette er betenkelig, fordi forutsetningene er så ulike mellom de to fakultetene:  

 
Ved KI er undervisningen ”desentralisert” til 4 sykehus hvorav Södersjukhuset og Danderyds sjukehus 
begge har rundt 500 000 mennesker i opptaksområdet, mens sykehusene i Solna og Huddinge til 
sammen har rundt 2 mill i opptaksområdet, og alle sykehusene er spesialiserte i nær alle medisinske fag. 
Dette skaper sterke medisinske fagmiljøer med høy profesjonalitet og spesialiseringsgrad, også i den 
desentraliserte delen av studiet, i motsetning til hva som foreslås ved UiT. 
 
Sverige har turnustjeneste (AT-tjänst) på 18-24 mnd. etter endt studium, før spesialistutdanningen 
begynner. Der konsolideres det teoretiske grunnlaget i klinisk arbeid under særskilt veiledning og 
opplæring. Prosjektgruppa som har foreslått ny studiemodell ved UiT, har ikke diskutert hvilke 
konsekvenser et eventuelt bortfall eller radikal endring av turnustjenesten vil få for det medisinske 
utdanningsløpet ved UiT.    
 

Troms legeforening anbefaler at studenten i størst mulig grad får sin teoretiske og praktiske grunnutdanning ved 
UNN Tromsø, og ved allmennlegekontorene i landsdelen. Distriktsmedisinske- og distriktspsykiatriske senter i 
regionen har hovedsakelig per i dag ikke legedekning og veiledningskompetanse som kan tillate dem å være 
vesentlige arenaer for medisinsk grunnutdanning.  Studentene bør i hovedsak få sin kliniske erfaring fra 
lokalsykehusene under den etterfølgende praktiske tjenesten (turnustjenesten/basistjenesten), altså etter endt 
studium, og ikke mens de skal bygge sin akademiske grunnplattform i faget.   
 
Desentralisert undervisning gjøres i dag i flere omganger under legestudiet ved UiT, og gir studentene et vist 
inntrykk av legelivet utenfor universitetsbyen. Et universitetsstudium kan likevel ikke desentraliseres i en slik 
grad at det akademiske grunnlaget faller bort. Stimuleringstiltak må fortsatt til for å sikre god legedekning til 
lokalsykehusene og kommunene i distriktene. Økt desentralisering av legestudiet ut over det som eksisterer i 
Tromsø per i dag, kan ikke anbefales hvis dette ikke bygger på lokale miljøer som har tilstrekkelig faglig og 
akademisk styrke.  Vår erfaring er at telemedisinske løsninger ikke fullt ut kan erstatte direkte kontakt mellom 
lærer og student, eller ikke minst – møtet mellom lege og pasient.    
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