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Forskning og legeutdanning i parallelt løp
Oslo-studentene Anders Myhre og 
Jon Fredrik Stuestøl var ikke sene om 
å levere søknadene sine da de like før 
påske fikk vite at forskerlinjen skulle 
starte allerede i høst.

Et informasjonsmøte og et seminar om inn-
holdet i det nye tilbudet gav dem motivasjon
og pågangsmot til å satse på forskning (1, 2).

– Det vi fikk vite om forskerlinjen, hørtes
gunstig ut. Flere forskere presenterte deler
av arbeidet sitt for oss, og vi fikk høre om de
økonomiske og tidsmessige sidene ved opp-
legget. Alt i alt fikk jeg inntrykk av at jeg
som student vil kunne profittere på å være
med, sier Anders Myhre.

De to studentene gleder seg til å gripe fatt
i forskningsoppgavene sine. Ved Institutt for
kirurgisk forskning skal de jobbe med sam-
me prosjekt.

– I ett år blir det forskning på fulltid. Der-
etter skal vi forske på deltid, samtidig som vi
studerer videre. Til slutt skal vi levere en
oppgave på doktorgradsnivå, forklarer Jon
Fredrik Stuestøl.

Temaet de skal arbeide med, sepsis, er ak-
tuelt for mange spesialiteter. Stuestøl mener
forskningsarbeidet underveis i studiet kan gi
ham et forsprang i spesialiseringen etter stu-
diet. Før de kommer så langt er det riktignok
mye som skal læres.

– Vi regner med å bruke mye tid på termi-
nologi og generell immunologi i høst. Dette
opplegget medfører nemlig mange forplik-
telser, så det blir nok ikke noe slappere enn
et vanlig semester på medisinstudiet, spår
Myhre. Han håper at forskningsprosjektet

vil kunne være en
del av en eventuell
fremtidig doktor-
gradsavhandling.

– Læringskur-
ven for året som
kommer vil nok
være like bratt
som den har vært
til nå, mener Stue-
støl.

De to tredjeårs-
studentene vil bru-
ke ett år lenger på
medisinstudiet
enn kullkamerate-
ne som i høst tar
fatt på femte se-
mester. Det be-
kymrer dem lite.

– Forskerlinjen
gir oss mulighet til
noe mer enn det
vanlige pliktløpet
de fleste følger,
sier Stuestøl og viser til at det kan være en
fordel å kunne skille seg ut i den etter hvert
økende studentmassen som ikke blir vurdert
etter karakterer.

Myhre og Stuestøl sier at velkomsten ved
Institutt for kirurgisk forskning har vært
varm. De tror at stadig flere vil velge for-
skerlinjen i årene som kommer og at interes-
sen er økende.

– Studiemodellen stimulerer ikke til
forskning ettersom basalfagene er blitt skjø-
vet noe i bakgrunnen. Gjennom problemba-

sert læring får vi kontakt med mange forske-
re, men jeg frykter likevel at vi etter hvert
skal få en alt for stor overvekt av klinikere i
medisinen, sier Stuestøl.
– Hans Chr. Hansson Kristiansen, medisin-
student Oslo
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Tredjeårsstudentene Jon Fredrik Stuestøl og Anders Myhre vil ta forsker-
linjen blant annet for å skille seg ut når konkurransen om stillingene øker.
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Tabell 1 Antall søkere til medisinstudiet som hadde studiestedet som 
førstevalg og poenggrensene i de to hovedsøkekategoriene. Kilde: 
Samordna opptak

Studiested

Antall søkere 
med  studieste-
det som  første-

valg

Poeng for 
ordinær  
kvote

Poeng for 
kvote med  

primærvitne-
mål

Bergen 498 65,3 59,1
Oslo (høst 2002) 722 70,0 60,6
Oslo (vår 2003) 176 66,8 59,4
Tromsø 236 66,1 60,0
Trondheim 576 67,4 61,3

Medisin og journalistikk krever flest poeng
645 søkere hadde fått tilbud om 
studieplass ved de medisinske 
fakultetene da opptaket var klart 
sist i juli. Når kabalen er på plass ved 
studiestart, kan 591 studenter gå i 
gang med studiet.

Tall fra Samordna opptak (www.samordna-
opptak.no) viser at det er en nedgang på
0,4 % i antall søkere til medisinstudier i Nor-
ge. Medisinutdanningen i Oslo har størst
nedgang i antall søkere, til tross for at det
fortsatt er flest som søker seg til dette fakul-
tetet.

Søkerne til de 591 plassene er delt i to
grupper; den ordinære kvoten består av sø-
kere med både forbedret vitnemål og til-
leggspoeng. De som søker med vitnemål di-
rekte fra videregående skole, utgjør 50 % av
alle tildelingene.

Opptaket er gjort både for høsten 2002 og
for våren 2003. Det er fremdeles høststudiet i
Oslo som har den høyeste poenggrensen for å
komme inn med 70 poeng i den ordinære
kvoten. Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trond-
heim har den høy-
este poenggrensen
i kvoten for søkere
med primærvitne-
mål, med 61,3 po-
eng.

Andre studier
som det er vanske-
lig å komme inn
ved, er journalistut-
danningen ved
Høgskolen i Oslo
der kravet er 68,9
poeng og veterinær-

utdanningen ved Norges veterinærhøgskole der
man må ha 67,5 poeng for å komme inn.
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no


