
Av de om lag 11 000 doktorgrader som er av-
lagt ved norske læresteder gjennom alle ti-
der, finner vi over halvparten bare i de siste
ti år (1). Men den sterke veksten som fant
sted i løpet av 1990-tallet, har stagnert: I 2000
disputerte 646 personer. Tilsvarende tall for
1998 var 685, og 695 i 1999.

Mens gjennomsnittsalderen for disputas-
tidspunktet har ligget forholdsvis stabilt på
36,5 år siden 1985, har den vist stigende ten-
dens de siste tre årene. I første halvår 2001
var doktorandene i gjennomsnitt 38,3 år på
disputastidspunktet. Dette er, med unntak for
ett år, høyere enn i alle år på 1980- og 90-tal-
let. 

Den eneste nedgangen som ikke rammer
fagområdet medisin, er kvinneandelen. 43 %
av kandidatene som disputerte til dr.med.-
graden i 2000, var kvinner.

Størst nedgang i medisin
Nedgangen i antall avlagte doktorgrader er i
sin helhet på det medisinske fagområdet, med
126 dr.med.-grader i 1999, og 94 året etter.
Universitetet i Oslo, som stod for nærmere 2/3

av doktorgradene i medisin, er dermed lære-
stedet som opplever sterkest nedgang.

Statistikk fra Norsk institutt for studier av
forskning og utdanning (NIFU) viser riktig-
nok en svak oppgang i antall avlagte doktor-
grader fra første halvår i 2001. Likevel er det
grunn til bekymring, mener Universitets- og
høgskolerådet som i mars la frem en evalue-
ringsrapport av den norske forskerutdan-
ningen (2). 

Etterlyser konkrete tiltak
Blant forslagene fra det internasjonale eks-
pertpanelet som har evaluert forskerutdan-
ningen, er at en langt større del av stipen-
diatstillingene må finansieres over læreste-
denes budsjetter. 

I likhet med en tidligere evaluering av
doktorgradsprogrammet ved Det medisinske

fakultet i Oslo (3), mener det internasjonale
evalueringspanelet at forskerutdanningspe-
rioden bør være fireårig for samtlige doktor-
gradsstudenter i Norge. Opptak til doktor-
gradsstudiet bør normalt foregå første året 
etter avlagt master- og embetsgrad, slik at ut-
danningen kan gjennomføres i ung alder. Et
annet tiltak er at doktorgradsavhandlingen
bør reduseres. 

Blant forslagene er også at landets myn-
digheter bør utvikle forskerskoler i tilknyt-
ning til de beste forskningsmiljøene, som for
eksempel de fremtidige sentre for fremra-
gende forskning (4).
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Forskerlinje tar form
Etter at Stortinget gav klarsignal til fi-
nansiering over årets statsbudsjett, vil det
fra høstsemesteret 2002 bli etablert fors-
kerlinje ved de fire medisinske fakulteter
i Norge (1). Linjen skal gi plass til 12–20
studenter årlig, og målet er klart: Flest
mulig av kandidatene skal oppnå
dr.med.-graden i løpet av de første årene
etter embetseksamen. 

Organiseringen er noe ulik ved de 
enkelte universiteter (se fakultetenes
nettsteder). I Bergen skal studentene
følge vanlig undervisning frem til
cand.med., og delta i alle aktivitetene
som inngår i ordinært studium (2). Stu-
diets to første år vil være en aspirantpe-
riode, åpent for alle medisinstudenter og
blant annet med hospitering i forsker-
grupper. For dem som tas opp på for-
skerlinjen, vil normert studietid bli for-
lenget til sju år. Til sammen skal studen-
ten ha utført forskerarbeid tilsvarende to
årsverk i løpet av fem år; det ene på full-
tid og finansiert med studentstipend (3),
det andre kan fordeles på ferier, helger og
undervisningsfrie dager.  
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Nedgangen i antall avlagte doktorgrader er i sin
helhet på det medisinske fagområdet. Kvinnean-
delen er imidlertid høyere enn i andre fag. Illu-
strasjonsfoto 

Norge utdanner færrest doktorgradskandidater i Norden,
konstaterer Universitets- og høgskolerådet.  Rådet mener
kandidatene er for gamle når de disputerer ved 40 års 
alder, og at det trengs store endringer for å forbedre 
utdanningen av fremtidens forskere.


