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Resolusjon om hospitering
Hospitering er definert som en tidsavgrenset periode der studenten går i frivillig praksis ved en
helseinstitusjon utenom organisert undervisning. Dette til forskjell fra praksis- som finner sted i
undervisningstiden som en del av timene brukt i undervisningsåret. Det gis ikke lønn for
hospiteringsperioden, og man skal heller ikke brukes av helseinstitusjonen som en essensiell del av
bemanningen. I denne resolusjonen er fokuset på hospitering i ferieperiodene til de medisinske
fakultetene i Norge, og vi understreker at mulige løsninger ikke skal gå på bekostning av obligatorisk
praksis og klinisk undervisning ved de norske medisinske fakultetene.
De aller fleste universiteter som tilbyr medisinutdanning i utlandet krever at medisinstudentene
gjennomfører hospitering i sommerferien. Dette kan gjennomføres på studiestedet, men det er også
en mulighet å få godkjent hospiteringen sin ved helseforetak i Norge. Utenlandske universiteter har
tilbud om hospitering i sommerferien, men det er ikke nødvendigvis problemfritt å gjennomføre
dette ved studiestedet, grunnet manglende plasser tilgjengelig. Dette jobbe med lokalt i elevråd og
er dessverre noe Nmf har lite påvirkningskraft over.
Det er flere fordeler med at norske utenlandsstudenter får hospitering i Norge. For det første er det
viktig for enhver student som skal bli lege i Norge å lære norske rutiner, prosedyrer og generelt blir
bedre kjent med det norske helsevesenet. At utenlandsstudenter blir best mulig rustet for å jobbe i
Norge er selvsagt en fordel for alle fremtidige kolleger og arbeidsgivere. For det andre vil hospitering
på norske sykehus gi utenlandsstudenter særdeles verdifull erfaring i kommunikasjon med norske
pasienter. Dette er det naturligvis mangelvare på i utlandet. For det tredje er dette også en mulighet
til å kunne øke rekruttering og interesse for jobb i distrikt og psykiatri ved at det blir mulig med flere
hospitanter i desentraliserte områder. Det er altså i alles interesse at alle fremtidige leger blir
integrert i norsk arbeidsliv, får mulighet til å bygge relasjoner og å utveksle erfaringer med fremtidige
arbeidsgivere og kollegaer.
Søknadsprosessen for å få hospitering i sommerperioden i Norge medfører utfordringer. Eksempler
på det studentene møter på er: plasser som kun er forbeholdt studenter ved norske
utdanningssteder, sommerbemanning ved avdelingene, vikarer som ikke kan ha ansvaret for
hospitanter eller plasser som fylles opp flere år i forveien. Søknadsprosessene er varierende, fra
organiserte skjema til ikke-eksisterende.
Nmf bør av ovennevnte grunner aktivt jobbe for at studenter kan søke plass til hospitering i
ferieperioden, enten via organiserte prosesser eller en annen løsning som Nmf og helseforetakene
kan samarbeide om. Disse problemene rammer en stor del av våre medlemmer. Derfor mener norsk
medisinstudentforening at:
1. Det bør legges til rette for at norske medisinstudenter i utlandet kan få hospitere i norske
helseforetak under forutsigbare og rettferdige rammer i ferieperioder.
2. Nmf bør gå i dialog med helseforetakene for å kartlegge hospiteringsplasser.
3. Tilrettelegging av hospitering for utenlandsstudenter i det norske helsevesenet, skal ikke gå
på bekostning av obligatorisk praksis og klinisk undervisning i regi av de medisinske
fakultetene i Norge.
4. Tilrettelegging av hospitering for utenlandsstudenter skal heller ikke gå på bekostning av
klinisk utveksling for innreisende studenter til Norge i ferieperioden.

