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18.10.06-(KD) Høring - Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har følgende kommentarer til høringen om 
opptakssystemet til høyere utdanning: 
 
Nmf er bekymret over at karaktersnittet for å komme inn på enkelte studier, deriblant 
medisin, har blitt stadig høyere. Når marginene for å komme inn er såpass små, stiller vi 
spørsmål ved om det er de som er best egnet til å bli leger som blir tatt opp. Vi er derfor 
skeptisk til om en forenkling av opptakssystemet er veien å gå.  
 
Høringsbrevets formulering om at man anser at det ”ikke lenger” er behov for eget 
opptaksregelverk til medisin synes underlig. Nmf kjenner ikke til at det siden innføringen 
av gjeldende regelverk har forekommet endringer i studiet som tilsier at behovet for 
særskilte regler er mindre i dag. 
 
Vi mener at forslaget om at en større andel av tilleggspoengene kun skal fokusere på 
alder (alderspoeng) er svært betenkelig, da alder alene sier lite om kompetanse og evner. 
Poengkrav bør oppfordre til å opparbeide seg relevant kompetanse og erfaring. Nmf 
mener derfor at hovedtyngden av tilleggspoeng fortsatt bør være forankret i krav som 
oppfordrer til kompetanseheving. Dagens ordning med tilleggspoeng for høyere 
utdanning og relevant arbeidserfaring er fornuftige og bør videreføres. 
 
En annet sterkt ankepunkt vi også har med alderspoeng som tilleggspoeng er at man vil 
øke snittalderen i ordinærkvoten betraktelig. I og med at karakterkravene for inntak på 
studiet er svært høye og marginene små må de fleste ha full kvote tilleggspoeng. Med 
dagens ordning vil man oppnå dette på maksimalt to år etter videregående skole. Om man 
velger modellen med alderspoeng vil de fleste måtte vente til de når maksimal sum ved 
fylte 23 år. Dette er to år eldre enn i dag. Det er vanskelig å se hensiktsmessigheten i 
dette. 
 



Vi mener at profesjonsstudiet i medisin står i en særstilling når det gjelder opptaksregler, 
av to grunner. For det første er karakterkravene høyere enn på de fleste andre studier. 
Kravet var i år ved alle studiesteder over 62 poeng i primær- og 71 poeng i 
sekundærkvote. For det andre er det ofte andre kriterier enn karakterer fra videregående 
skole som er avgjørende for hvor god lege man blir i fremtiden, dette reflekteres ikke av 
dagens opptaksregler. 
 
En forandring av opptakssystemet generelt, og for medisinstudiet spesielt, må forankres i 
en grundig evaluering. Endringer bør gjøres i en retning som fører til at de med best 
forutsetninger for å bli gode profesjonsutøvere, faktisk blir tatt opp. Nmf oppfordrer 
heller til å se på muligheten for andre opptaksformer som sikrer dette. For eksempel 
benytter man i enkelte land opptaksprosesser med blant annet tester og intervju.  
Vi synes det er beklagelig dersom enklere administrasjon er motivasjonen for å endre 
opptaksordningen, heller enn å sikre de beste kandidatene. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gard E. Jørgensen 
Leder Norsk medisinstudentforening 
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