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Høringssvar – Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert 

av rammeplan mv. i forbindelse med covid-19 

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) høring av 13. november d.å. om forslag til endringer i 

midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med 

covid-19. Legeforeningen beklager den svært korte tidsfristen som er satt.  

Høringsforslaget har vært til administrativ behandling i foreningen. I det følgende følger 

Legeforeningens kommentarer. 

Legeforeningen støtter forlengelsen av den midlertidige forskriften om gjennomføring av 

utdanninger regulert av rammeplaner. Som et ledd i RETHOS-prosessen er medisinutdanningen 

underlagt Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Vi tolker det dithen at 

det for medisinutdanningens vedkommende, er kravene i denne forskriften som unntaksvis kan 

fravikes i den midlertidige forskriften. Den programspesifikke retningslinjen for medisinutdanningen i 

RETHOS trer ikke i kraft før høsten 2021. Ettersom fellesforskriften for alle helse- og 

sosialfagutdanninger er særdeles overordnet, ser vi ikke at unntaksvis fravikelse fra denne får noen 

praktiske konsekvenser for medisinutdanningene. 

Legeforeningen ønsker likevel å påpeke viktigheten av at praksis for medisinstudentene kan forløpe 

tilnærmet normalt. Pasientmøtene i praksis og klinisk undervisning er et fundament i 

medisinutdanningen, og er viktig for at medisinstudentene skal kunne utøve legeyrket på en 

profesjonell og faglig forsvarlig måte. Legeforeningen viser til at Norsk medisinstudentforening (Nmf) 

allerede i vår spilte inn at de var bekymret for høstens pasientsentrerte undervisning. Høsten har vist 

at universitetene stort sett har evnet å tilrettelegge godt for klinisk undervisning og praksis, med 

unntak av noen enkelttilfeller. Medio november ble vi gjort oppmerksom på at flere 

medisinstudenter ved UiT har mistet flere ukers sykehuspraksis som følge av covid-utbruddet på 

Hammerfest sykehus i oktober. Studentene har i varierende grad blitt omplassert til andre 

praksislokalisasjoner i Helse Nord, men flere har mistet verdifulle praksisuker. Forskriften – og 

smittesituasjonen –må slik sett ikke være en hvilepute for å avlyse praksis eller endre praksis på en 

måte som medfører vesentlig redusert læringsutbytte.  

Pasientmøtene i praksis og klinisk undervisning er et fundament i medisinutdanningen, og er viktig 

for at medisinstudentene skal kunne utøve legeyrket på en profesjonell og faglig forsvarlig måte.  

Forskriften må ikke bidra til å legitimere avlysning av praksis der det finnes alternative måter å 

gjennomføre praksis på. Derfor er vi glade for at Kunnskapsdepartementet i vurderingen av 



forskriftsendringen poengterer at utdanningsinstitusjonene bør prioritere at studentene sikres 

kontakt med pasienter. Dette bør kommuniseres tydeligere til aktuelle utdanningsinstitusjoner. 

Videre ser vi positivt på forslaget om å kunne godkjenne arbeid som praksis i situasjoner der praksis 

ikke er mulig å gjennomføre. I forlengelsen av det, vil vi poengtere at bør være et samsvar mellom 

arbeidsoppgavene studentene gjør på jobb og det tiltenkte læringsutbytte av praksis. For eksempel 

vil vi ikke anse det som faglig forsvarlig å godkjenne praksis for en medisinstudent som utfører pleie- 

eller sykepleier-relaterte oppgaver. Denne bestemmelsen bør ikke brukes av 

utdanningsinstitusjonene til å erstatte praksis med arbeid på et lavere faglig nivå.  

Avslutningsvis vil vi poengtere at medisinstudenter i praksis kan være en nyttig kapasitet for 

helsetjenesten, såfremt normale rutiner for supervisjon og veiledning følges. I langt de fleste tilfeller 

tror vi derfor det er mulig å gi studentene alternativ praksis der planlagt praksis ikke lar seg 

gjennomføre. Legeforeningen forventer at KD er tydelig på dette på overfor institusjonene. 
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