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2 445 utdanningssøkende hadde medi-
sinstudier øverst på ønskelisten, mot 
2 542 i fjor. Av disse fikk 645 søkere
tilbud om plass ved førsteopptaket, 
og Universitetet i Oslo er det mest 
populære studiestedet.

Det viser tall fra Samordna opptak
(www.so.uio.no) som koordinerer alle søk-
nader til høyere utdanning på universitets- og
høyskolenivå. 

Opptaket til medisinstudiene er delt opp i
tre søkerkategorier. Søkere i den ordinære
kvoten er søkere med både forbedret vitne-
mål og tilleggspoeng. I tillegg er det to kvo-
ter for studenter direkte fra videregående
skole, den ene for søkere med førstegangs-
vitnemål uten tilleggspoeng og den andre for
søkere med førstegangsvitnemål med til-
leggspoeng. 

Ved førsteopptaket 25. juli fikk 645 søkere
tilbud om plass på 573 tilgjengelige studie-
plasser i medisin. Det medisinske fakultet
ved Universitetet i Oslo hadde høyest po-
engkrav i alle søkerkategoriene ved høstens

opptak (tab 1). 732 søkere hadde Oslo på før-
steplass og 571 ønsket seg først og fremst til
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet i Trondheim. Det var 475 søkere som
hadde Det medisinske fakultet ved Univer-
sitetet i Bergen som førsteprioritet og 235
hadde krysset av for Universitetet i Tromsø
som første alternativ. 

Selv om medisinstudiet ved Universitetet
i Oslo er populært, må det se seg slått av fo-
tojournaliststudiet ved Høgskolen i Oslo. De

ni studentene som har fått tilbud om plass
her, kvalifiserer til poengkravet 85,7. Po-
enggrensene ved dette studiet settes imidler-
tid på grunnlag av karakterer samt en opp-
taksprøve, og er derfor ikke direkte sam-
menliknbart.
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no

Fortsatt populært å bli lege 

Tabell 1 Antall søkere til medisinstudiet som hadde studiestedet som førstevalg 
og poenggrensene i de tre søkerkategoriene

Antall søkere Poeng for Poeng for søkere Poeng for
med studie- ordinær med førstegangs- førstegangs-
stedet som kvote vitnemål uten vitnemål med

Studiested førstevalg tilleggspoeng tilleggspoeng

Trondheim 571 70,5 61,6 68,0
Bergen 475 68,4 60,0 65,9
Oslo (høst) 732 71,7 62,2 68,8
Oslo (vår) 186 69,2 60,3 66,4
Tromsø 235 68,6 60,6 66,3

Akutt studentengasjement
Medisinstudentene på niende semester
ved Universitetet i Oslo bruker både 
fritiden og pengene sine på å lære 
akuttmedisin.

To helger i mai møtte nærmest hele kull 
V–97 opp på akuttmedisinkurs ved Rikshos-
pitalet. Norsk medisinstudentforening (Nmf)
har arrangert slike kurs for medisinstudenter
mer eller mindre regelmessig i ti år. Alle lo-
kalavdelinger arrangerer kurs, og ved de
fleste studiestedene er det stiftelsen Norsk
Luftambulanse som står bak den praktiske
gjennomføringen. 

Med midlertidig lisens
Tiende semesterstudent Anders Rostrup
Nakstad har lang fartstid i ambulansetjenes-
ten både i Oslo og Akershus, og han er Norsk
medisinstudentforenings ansvarlige for
akuttmedisinkurset.

– Kurset er ment som et supplement til stu-
dentenes vanlige undervisning. Dette er et til-
bud til studenter som får midlertidig lisens
for å jobbe som legevikarer i sommerferien,
forklarer Nakstad. 

Kurset består av en forelesningsdel og en
større praktisk del, der studentene øver på ba-
sal og avansert hjerte-lunge-redning. Det blir
blant annet undervist i bruk av defibrillator,
intubasjon og medikamenter til akuttmedi-
sinsk bruk. 

Nakstad er godt fornøyd med studentenes 

innsats. – Å møte opp klokken 9 både lørdag
og søndag morgen i den siste måneden før
eksamen tyder på engasjement og lærevil-
lighet, mener han.

Skuespill
Det er heller ikke noe i veien med skuespil-
lerprestasjonene: Student Gry Findal sitter
og spiser en bedre middag med sin mann, idet
han plutselig faller sammen i stolen. Han lig-
ger livløs på gulvet i form av en plastdukke,
men Gry er alt annet enn livløs – hun skriker
og bærer seg, og gjør alt hun kan for å for-
styrre livredderne.

– Sett deg ned og ta det med ro, sier Ellen
Annexstad. Hun og livredderkollega Elisa-
beth Holmboe sjekker plastdukkens pust,
starter kunstig ventilasjon, fester defibrilla-
torens ledninger til elektrodene på dukkens
bryst, sjekker for sjokkbar rytme, gir oksy-
gen, legger veneflon, gir nødvendige medi-
siner og sjokker dukken – alt omtrent på
samme tid. Det er nok et stykke igjen før
plastdukken reiser seg og fortsetter midda-
gen, men instruktør Morten Bakkerud fra
Norsk Luftambulanse bekrefter at livred-
ningsdukken har fått tilbake sinusrytme.

– Alt i alt et veldig bra kurs, synes Ellen
Annexstad. – Jeg lærte ikke så mye nytt, men
vi fikk en god repetisjon av viktig kunnskap.
Hvis vi kommer opp i en akuttsituasjon, for-
ventes det av oss medisinstudenter at vi skal
ta ansvar. Nå er vi bedre forberedt på det, me-
ner hun.
– Sigurd Høye, medisinstudent, Universite-
tet i Oslo

Medisinstudentene Ellen Annexstad og Elisabeth
Holmboe øver på livredning. Foto S. Høye


