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I et år der flere enn på lenge ønsker 
å ta høyere utdanning, er det nedgang
i antall søkere til medisinerutdan-
ningen.

Dette viser foreløpige tall fra Samordna opp-
tak. 

Søknadsfristen for opptak til høyere ut-
danning gikk ut 15. april. Maitall fra Sam-
ordna opptak viser at 2 348 søkere har me-
disinerutdanningen som førstevalg. Dette er
en nedgang på nesten 4 % fra søkerrunden i
fjor vår. Da hadde 2 444 medisinstudiet som
førstevalg. Også fra våren 2000 til våren
2001 var det nedgang i antall søkere med me-
disinstudiet som førstevalg. I 2000 var det 
2 542 søkere til plassene på medisinerutdan-
ningen.

– Nedgangen i søkningen til medisinstu-
diet er helt udramatisk, mener Henrik Rød-
sæther i Samordna opptak. 

Svært mange søkere per plass
Han påpeker at det fortsatt er svært mange
søkere til de 591 plassene som er disponible
i medisinerutdanningen. 

– Det er fire søkere per plass. Dessuten er
de aller fleste som fører opp medisin som før-
stevalget, interesserte i plassen og å anse som
høyst reelle søkere, påpeker han. 

Ved enkelte andre studier er det stort fra-
fall når det sendes ut tilbud om studieplasser,
noe det erfaringsvis ikke er på medisinstu-
diet. Rødsæther tror derfor ikke nedgangen i
antall søkere vil påvirke det høye karakter-
snittet som kreves for å komme inn på me-
disinstudiet. 

På andre studier, for eksempel sykepleie,
er det nå  kun ca. to primærsøkere per plass
og en nedgang i antall søkere på 0,5 %. Den
relativt beskjedne nedgangen i søkere til sy-
kepleierutdanningen ansees derfor som mer
dramatisk enn nedgangen i søkere til medi-
sinerutdanningen.

Flere vil bli veterinær og tannlege
Det er  veterinær-, reseptar- og odontologi-
studier som har størst fremgang, ifølge tal-
lene fra Samordna opptak. Til veterinærut-
danningen er det 791 primærsøkere til 70
studieplasser, og en økning i antall søkere på
over 60 %. 561 har ført opp odontologi som

førstevalg, og disse må kjempe om 194 stu-
dieplasser. Fysioterapi er fortsatt populært,
og det er over åtte søkere per studieplass.

Flere søker høyere utdanning
Antall søkere til høyere grunnutdanning i det
samordnede opptaket vil i år ventelig havne
på rundt 84 000, viser de foreløpige tallene.
Det er nå registrert nesten 82 500 søkere, en
økning på 7 % fra 2001. Økningen fra 2000
til 2001 var på 2,6 %. Antall 19-åringer er
stabilt og økningen i søkning til høyere ut-
danning kan derfor ikke forklares med at det
er flere aktuelle kandidater til høyere utdan-
ning.

Søkertallene er foreløpige, og endringer
vil forekomme i løpet av opptaksperioden.
Dette gjelder spesielt i forhold til førsteprio-
ritetsønsker, ettersom søkerne har mulighet
til å omprioritere studieønsker frem til 1. juli. 
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Færre søkere til medisinerutdanningen

Økt import av smittsomme sykdommer
Det rapporteres igjen om økning 
i antall tilfeller av smittsomme 
sykdommer etter opphold i utlandet. 

Økningen kommer frem i tall fra Meldings-
systemet for smittsomme sykdommer
(MSIS) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I 2001 ble det rapportert 11 920 tilfeller
av smittsomme sykdommer til MSIS. Av
disse er 5 905 personer (50 %) oppgitt smit-
tet i Norge, og 4 500 personer (38 %) er opp-
gitt smittet i utlandet. 

Blant dem som er smittet i utlandet, er det
meldt 3 648 tilfeller hvor det antas at perso-
nene ble smittet etter utreise fra Norge. Til-
svarende tall for 2000 var 3 240 tilfeller og

for 1999 var det 3 049 tilfeller. Over 90 % 
av alle meldte tilfeller av reiserelatert syk-
dom er næringsmiddeloverførte, hovedsake-
lig salmonellose og campylobacteriose.

Det er meldt om 852 tilfeller hvor det antas
at personene var smittet før førstegangs inn-
reise til Norge. – På bakgrunn av det for-
holdsvis store antall innvandrere som årlig an-
kommer Norge, diagnostiseres det forholdsvis
få infeksjoner, mener Folkehelseinstituttet.

Alle innvandrere undersøkes for tuberku-
lose, men det foreligger lite dokumentasjon
på hvor mange som blir undersøkt for andre
infeksjonssykdommer. Det generelle inn-
trykket er at de fleste asylsøkere velger å
gjennomgå slike undersøkelser. 

Importerte infeksjoner hos asylsøkere fø-
rer sjelden til sekundærtilfeller i Norge, vi-
ser dataene fra MSIS. Som oftest skjer da
smitteoverføring innen innvandrermiljøer.
Dette gjelder også for tuberkulose, hvor man
ved hjelp av DNA-analyser kan kartlegge
smittespredning. 

Tallene gjenspeiler globaliseringen med
mer reising, arbeidsopphold i utlandet og økt
innvandring.

Les mer i MSIS-rapport nr. 19/2002 fra
Folkehelseinstituttet (www.folkehelsa.no/ny-
hetsbrev/msis/2002/19/).
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Statlig IT-plan med eget nettsted
Si @!, den statlige handlingsplanen for elektronisk samhandling
i helsesektoren, har fått egen nettside under Sosial- og helsedi-
rektoratet: www.shdir.no/si@).

På nettsiden finner man nyheter om IT i helsesektoren, infor-
masjon om satsingsområdene i tiltaksplanen, viktige dokumen-
ter og rundskriv. Blant annet er et rundskriv om standarden for
elektronisk pasientjournal publisert. I rundskrivet presiseres det
at standarden viser den måten Sosial- og helsedirektoratet anbe-
faler at kravene i lov og forskriftsverk ivaretas på i den elektro-
niske pasientjournalen. Rundskrivet berører viktige problemstil-
linger knyttet til for eksempel redigering, retting og sletting og
tilgang til journalen. Områder som telemedisin og helsenett har
egne sider på nettstedet der mål, tiltak og resultater presenteres.

Pustetest for å oppdage magesår
Pustetester for å påvise Helicobacter pylori er like effektive og
sikre som endoskopi, viser en studie publisert i BMJ (2002;
324: 999). Ikke-invasive pustetester er dessuten mindre ubeha-
gelige og stressende for pasienten enn det endoskopi er, konklu-
derer forfatterne med. 

Studien involverte 708 pasienter med fordøyelsesplager som
var henvist til endoskopi, ved sykehus. 356 pasienter tok en
ikke-invasiv pustetest mens 352 fikk utført endoskopi, og Heli-
cobacter pylori-test. Pasientene ble også bedt om å angi ubehag
og stress knyttet til undersøkelsene. Forfatterne konkluderer
med at for pasienter under 55 år med ukomplisert dyspepsi, er
pustetesten like effektiv som endoskopi.


