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Legeforeningen ber spesielt om kommentarer til følgende spørsmål: 
 

1. Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene  

Det er et kjent politisk og delvis faglig ønske om å harmonisere utdanningene for å sikre at vi 

utdanner leger med samme kompetanse. Innføring av felles nasjonal eksamen for deler eller for 

hele studiet kan være et virkemiddel. Hvilke konsekvenser kan dette ha for utdanningene i 

forhold til faglig autonomi, innhold og organisering? Og hvilken betydning kan det få for leger 

som har sin utdanning fra utlandet? 

Kommentar fra NFMM: Harmonisering av studieplanene vil gjøre det enklere for instanser 

utenfor fakultetene å gi innspill til studieplanene. En eller flere felles eksamener burde kunne 

gjennomføres uten for store konsekvenser for utdanningene. Utenlandsstudenter vil ikke ha 

gjennomført norsk eksamen, men det gjør de jo heller ikke i dag. 

2. Utdanning i utlandet 

Det oppfattes som uheldig at Norge baserer seg på at en stor andel av norske leger utdannes i 

utlandet og at man i tillegg baserer seg på import av ferdigutdannede ikke - norske leger. Er det 

ønskelig at en så stor gruppe norske leger får sin utdanning i utlandet eller bør vi øke den norske 

utdanningskapasiteten? 

Kommentar fra NFMM: Etter vår mening bør utdanningskapasiteten i Norge økes. 

3. Innføring av kjønnskvotering 

Bør det innføres kjønnskvotering, gis ekstrapoeng eller forsøkes med mer målrettet info som for 

eksempel egne "rekrutteringsdager" i forbindelse med opptak til medisinstudiet i Norge? 

Kommentar fra NFMM: 

NFMM vil også kommentere på følgende punkter: 

Til kapittel 7 Opptaksordning til medisinstudiet 

Vi støtter prosjektgruppen i uttalelsen om at «innføring av en subjektiv vurdering av søkere til 

medisinstudiet medfører en reell sannsynlighet for forskjellsbehandling. Så lenge dette ikke 



oppveies av en dokumentert effekt på kvaliteten av nyutdannede leger, mener vi 

opptaksordningen til medisinstudiet bør forbli som den er». 

Til kapittel 8 Veledning, feedback og refleksjon over egen praksis 

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. 

 

Til kapittel 13 Utdannning og undervisning har for lav status 

Prosjektgruppen kommer med flere gode forslag til hvordan dette kan bedres. 


