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Fra:    Ingrid Esholdt [esholdt@online.no]
Sendt:  2. januar 2012 23:26
Til:    Postmottak KD
Emne:   Samfundsmedisinske synspunkter til endringer i opplæringsloven

Svar på høring vedr.endringer i opplæringsloven fra fastlegekontorene Sæter 
legergruppe og Nordstrand legesenter.

Undertegnede arbeider som fastleger i bydel Nordstrand i Oslo. Våre kontorer 
representerer til sammen 10 fastleger og vi har mange ungdommer på 
fastlegelistene våre.
Vi ønsker å støtte modell 2 hvor skriftelig eksamen gjennomføres før 17.
mai og standpunktkarakterer fastsettes etter første opplæringsperiode dvs 
rundt 25. april.
Det finnes flere faglige vurderinger rundt temaet, men vi har ikke sett at det 
har kommet synspunkter ut fra et samfunnsmedisinsk ståsted. Vi ønsker at 
Kunnskapsdepartementet også tar vår medisinske vurdering med i 
helhetsvurderingen.
Skoleelever i videregående skole er stort sett friske, men i russetiden har vi 
svært mange syke ungdommer på legekontoret. De blir syke og smitter hverandre 
pga store ansamlinger og nærkontakt med hverandre, i en kombinasjon med 
festing, kjølig vær og lite søvn. De smittes mest med typiske 
luftveisinfeksjoner og kyssesyke m.m. Felles for disse er dråpesmitte.
Som oftest er det de festglade elevene som først blir syke, men pga 
dråpesmitte smitter de også de mindre festglade og lærerne. Dette medfører at 
alle i russetiden, og tiden etterpå, er mer syke enn resten av året.
Russen får ikke tid til å bli friske etter disse infeksjonene. Det tar ofte 
lang tid før de er friske igjen. Dette medfører at ungdommene ikke er i form 
til å yte sitt beste og ikke gis mulighet til å få best mulige karakterer "når 
det gjelder".
Med modell 2, med fastsettelse av standpunktkarakterer og skriftelig eksamen 
før russetiden, vil russetiden og den sykeligheten det medfører gi færre 
negative utslag på karakterene og de konsekvensene det medfører, enn modell 1 
gir mulighet for.
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Ingrid Esholdt
Daglig leder Sæter legegruppe

Fredrik Thorn
Daglig leder Nordstrand legesenter
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