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Høring forslag om endringer i forskrift om opptak til medisinstudiet på Universitetet i
Oslo
Allmennlegeforeningen viser til brev av 9. oktober 2018 fra Legeforeningen om høring om
departementets forslag om endringer i forskrift om opptak til medisinstudiet på Universitetet i Oslo.
Det foreslås et tillegg i § 4-2 første punkt, under forutsetning av at Universitetet i Oslo og Unit,
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, finner fram til en god
arbeidsdeling og en praktisk løsning innenfor den nasjonale opptaksmodellen.
Universitetet i Oslo ønsker å forsøke opptak basert på en test (UniTest). Testen måler generell evne
til å gjennomføre et avansert studium og består av 90 spørsmål (kvantitativ og numerisk forståelse,
kritiske evner, språklige ferdigheter med flere). Denne Egnethet-testen skal danne grunnlag for
rangering av søkerne i en egen kvote. Universitetet mener at søkerne i kvoten må ha en
karakterpoengsum på minimum 50, det vil si et karaktergjennomsnitt på 5,0 fra videregående
opplæring.
Det er en kjent sak fra arbeidslivs-rekruttering at metoden som sier mest om fremtidig prestasjoner, er
nettopp evne-tester. Intervjuer, karakterer,motivasjonsbrev og personlighetstester er langt fra like
treffsikre. Syddansk Universitet (SDU) i Odense har brukt testen på halvparten av legestudentene
siden 2008. En evaluering foretatt av SDU fra 2016 viser at studenter som er kommet inn på testkvoten i mindre grad faller av i løpet av de første to årene Gode karakterer og bra testresultat viste
seg otgså å øke sjansen for å bestå avsluttende eksamen.
Universitetet i Oslo ønsker et slikt forsøk fordi de mener at poenggrensene for å få tilbud om
studieplass på medisin er så høye at en "rekke høyt motiverte og kvalifiserte søkere ikke får opptak.
Allmennlegeforeningen (AF) deler erfaringen som tilsier at utvelging gjennom karakterer alene ikke
speiler det samla bildet av de nødvendige egenskapene en person trenger for å bli en god lege. AF har
sett at i løpet av den siste 10 års perioden har de fleste land i Europa innført alternative
opptakskriterium slik som i Odense. Allmennlegeforeningen hilser derfor dette tilbudet velkommen
og tror at alternative opptaksmetoder antakelig kan føre til et større mangfold "både demografisk,
geografisk og kjønnsmessig". AF synes det er fornuftig med en forsøksordning over 5 år hvor en
kvote på 20 % av studieplassene går til de søkerne som består UniTest administrert av Universitetet i
Oslo. Det er også fornuftig at alle søkere til profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo i
denne perioden vil få mulighet til å ta testen.
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