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Universitetet i Bergen er først ute i
Norden med å tilby et hovedfags-
studium i genetisk veiledning. De 
utvalgte får lønn i studietiden.

20. august åpnet Det medisinske fakultet i
Bergen dørene for de første studentene til ho-
vedfag i genetisk veiledning. Det toårige stu-
dietilbudet er unikt i nordisk sammenheng,
og er en prøveordning finansiert av Sosial-
og helsedepartement. 

Behov for kompetanse
– Det er opprettet ti studieplasser, og fem 
studenter begynner denne høsten. Undervis-
ningen skal foregå i regi av Institutt for sam-
funnsmedisinske fag og Senter for medisinsk
genetikk og molekylærmedisin ved Hauke-
land Sykehus. I tillegg blir det et samarbeid
med andre regionale sentre for medisinsk gene-
tikk, opplyser prosjektkoordinator Cathrine 
Bjorvatn. 

Formålet er å utdanne personell som kan
gi informasjon og støtte til personer og fa-
milier som blir utredet for genetiske syk-
dommer. Dette er i tråd med anbefalingene i
nasjonal kreftplan (NOU 1997: 20) (1) fra
1997 og utredningen om gentester ved arve-
lig kreft som kom for to år siden (NOU 1999:
20) (2). 

Bjorvatn peker på at bioteknologiloven
stiller krav om omfattende genetisk veiled-
ning ved en rekke undersøkelser med tanke
på arvelig sykdom. I tillegg er det mange per-

soner og familier som ønsker genetisk vei-
ledning fordi noen av deres nærmeste er ram-
met av arvelig sykdom. 

– Omfanget av gentesting øker, og således
behovet for kompetent veiledning og infor-
masjon på dette området. Studentene vil få
opplæring i veiledning og håndtering av en
rekke genetiske sykdommer, med hovedvekt
på arvelig kreft, hjerte- og karsykdommer og
medfødte misdannelser, sier Bjorvatn.

Får lønn under studiet 
Nåløyet for å komme inn på hovedfaget er en
cand.mag.-grad eller tilsvarende kompe-
tanse, samt minst treårig relevant helsefaglig
utdanning. Til årets fem studieplasser var det
24 søkere. Fire av dem som ble tatt opp har
bakgrunn som sykepleier, mens den siste er
bioingeniør.

Til forskjell fra alle andre hovedfagsstu-
denter, får de fremtidige genetiske veile-
derne lønn i studietiden. 
– Hvorfor et slikt privilegium?

– Studielønn er et stimuleringstiltak fra
departementets side, og kan sammenliknes
med stipend svarende til lønnstrinn 26. Men
dette gjelder bare i forsøksperioden, som va-
rer frem til 2004. Blir studietilbudet perma-
nent, vil studielønn trolig bortfalle, sier 
Cathrine Bjorvatn. Hun legger til at det etter
forsøksperioden vil bli foretatt en grundig
evaluering før man tar stilling til å videreføre
studietilbudet.
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no
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Om lag 45 millioner kroner per år er
prislappen på en forskerlinje som et
spesialtilbud for medisinstudenter ved
landets medisinske fakulteter.

De fire medisinske fakultetene går samlet inn
for å etablere en forskerlinje som et spesial-
tilbud for medisinstudenter (1). Saken ligger
nå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet og ventes på statsbudsjettet for
2002. 

Planen er at inntil 10 % av studentene skal
komme i gang med forskning tidlig i medi-
sinstudiet. Disse vil få en forskeropplæring
parallelt med undervisningen. I tillegg skal
de ha ett års forskningsarbeid ved en forsk-
ningsinstitusjon, slik at studietiden blir for-
lenget med ett år. 

Viktig for rekrutteringen
– Opprettelsen av en forskerlinje har høyeste
prioritet. Målet er å få flere medisinere til å
forske, samtidig som vi tror at en slik fors-

kerlinje vil være med på å vitalisere forsk-
ningsmiljøene, sier forskningsdekan Nils
Erik Gilhus ved Det medisinske fakultet ved
Universitetet i Bergen. 

De siste årene har Det medisinske fakul-
tet i Bergen vært en pådriver i arbeidet med
å koordinere planene om forskerlinje ved alle
de medisinske lærestedene. Nå har universi-
tetene og Norges forskningsråd gått sammen
og søkt om statlige midler for å realisere pla-
nene fra og med høsten 2002. 

– Det er søkt om til sammen 45 millioner
kroner årlig. 37 millioner er øremerket pro-
sjektmidler samt lønns- og driftsutgifter, og
skal administreres av fakultetene. 8 millio-
ner skal gå til studentstipender og skal kana-
liseres gjennom Forskningsrådet, opplyser
Gilhus. 

Vil trappe opp forskningsinnsatsen
Statssekretær Randi Øverland i Kirke-, ut-
dannings- og forskningsdepartementet drøf-
tet planene om en forskerlinje ved de medi-

sinske fakultetene  med dekanene før som-
meren. 

– Forslaget er svært interessant med tanke
på å styrke rekrutteringen av leger til medi-
sinsk forskning. Men dette er en sak som må
behandles i tilknytning til statsbudsjettet, sier
Øverland. Samtidig understreker hun regje-
ringens ambisjon om å trappe opp forsk-
ningsbevilgningene for å nå OECD-gjen-
nomsnittet innen 2005. 

– Medisin og helse er et av de prioriterte
satsingsområdene, noe som ble bekreftet i
diskusjonen rundt revidert nasjonalbudsjett i
vår, sier hun. 
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no
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Forskerlinje på medisin blir budsjettsak i Stortinget

Genetisk veiledning blir lønnet hovedfag

Samling av videre- og 
etterutdanningskurs
På nettadressen www.norgesuniversi-
tetet.no finnes en oversikt over videre-
og etterutdanningskurs på høyere nivå i
Norge. Om lag 2 000 kurs og over 50
utdanningsinstitusjoner er tilgjenge-
lige. Tjenesten er gratis og åpen for
alle. Norgesuniversitetet er et samar-
beidsprosjekt mellom NHO og KS fra
arbeidsgiversiden, LO, YS, AF og
Akademikerne fra arbeidstakersiden og
Universitets- og høgskolerådet og Nett-
verket for de private høgskolene fra
høyere utdanning.

Fra en kort omtale av hva slags kurs
som finnes, er det mulig å gå videre til
en fyldigere presentasjon fra det en-
kelte lærested. Nettbasert undervisning
utgjør en firedel av kursene. Databasen
inneholder alt fra enkle kveldskurs til
mastergradsstudier. 

Gjennom Kurstorget kan man melde
behov for kurs man savner, og komme
i kontakt med tilbydere.


