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Høringssvar – Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske 
universitet 
 
Sør-Trøndelag legeforening (STLF) har med interesse lest høringsutkastet da vi generelt er 
engasjert i legeutdanning/legers kompetanse og det å få gode leger også i fremtiden. I tillegg er 
vi spesielt opptatt av utdannelsen i et geografisk område så nært opp til vårt eget i Midt-Norge. 
 
Tromsø har i alle år hatt en verdifull praksis på 5. studieår, en ordning som også gjenfinnes i 
medisinstudiet i Trondheim. Både for Tromsø-studenter og andre studiesteder har imidlertid 6. 
studieår vært preget av stor arbeidsmengde for å nå over nødvendig stoff før avslutning. Denne 
perioden er gjerne siste gang man fordyper seg generelt i teori i hele bredden av faget. Man vil 
senere i karrieren fordype seg i spissede områder og man vil få rikelig med praksiserfaring, 
men det generelle teorigrunnlaget sikres best i løpet av studiet. STLF ser derfor med noe 
bekymring på skisserte modell hvor studenter ikke får mulighet til å oppholde seg på 
universitetssykehuset med tilhørende fagmiljø, undervisning fra ledende fagfolk, 
medstudenter/studiemiljø m.m. dette siste, verdifulle året av studiet. Vi ser ikke at praksis 
rundt på steder som ikke engang har generelt sykehus (Alta og Karasjok) skal gi et tilbud som 
er å sidestille med å jobbe intenst på et universitet og universitetssykehus. 
 
Det fremgår for STLF klart av oversendelsesbrev ved dekan Sundsfjord av 12.03.2014 at 
motivasjonen for ordningen er «…å styrke rekruttering av leger til helsetjenesten i 
Finnmark…» og på ingen måte medisinsk faglig. STLF undrer oss over en slik tilnærming fra 
universitetet og etterlyser ev. faglige begrunnelser, overveielser og diskusjoner av ordningen.  
 
STLF ser ikke umiddelbart at den skisserte løsningen er god.  
 
 
Med hilsen 
Sør-Trøndelag legeforening 
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Marte Walstad 
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