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Stryker mest i Tromsø707

Strykprosenten blant medisinstudenter i Oslo og Trondheim er fire 
ganger så høy som blant medisinstudentene i Bergen. I Tromsø er den 
aller høyest.

Ferske tall fra Database for statistikk om 
høgre utdanning (DBH) viser at strykpro-
senten ved Universitetet i Oslo var på 
8,51 % i 2004, mens den i Bergen var på 
2,16 %. Trondheim hadde strykprosent på 
8,29. Universitetet i Tromsø har den aller 
høyeste strykprosenten på 11,45.

Studiedekan ved Medisinsk fakultet 
i Oslo, Per Brodal, er ikke sikker på årsaken 
til den store forskjellen, men mener en 
forklaring kan være karaktersystemet. – Jeg 
tror noe av forklaringen kan ligge i at vi 
bruker evalueringsformen bestått/ikke 
bestått, mens man i Bergen fortsatt gir 
karakterer på medisin, sier Brodal til 
studentavisen Universitas.

Studiedekan ved Medisinsk fakultet 
i Bergen, Per Omvik, er helt uenig i Brodals 
teori. Han mener derimot at antall 
eksamener er utslagsgivende. – I Bergen 
går studentene gjennom svært mange 
eksamener, cirka 40. Dermed kan de 
konsentrere seg om mindre emner om 
gangen. Studenter ved andre norske medi-
sinstudier har få, men store eksamener, hvor 
de må prestere ekstra mye på én gang for 
å komme gjennom nåløyet, sier Omvik til 
studentavisen.

Universitetet i Tromsø er blant studie-
stedene som har få, men store eksamener. 
Også her brukes ordningen bestått/ikke 
bestått. I Tromsø var imidlertid ingen 
tilgjengelig for kommentar da Tidsskriftet 
tok kontakt.

Debatten i Oslo om hvorvidt man skal gå 
bort fra ordningen med bestått/ikke bestått og 
gjeninnføre karaterer, skal opp igjen i fakul-
tetsstyret ved Medisinsk fakultet i løpet av 
våren. Trolig blir nåværende ordning stående. 
En spørreundersøkelse blant studentene i høst 
viste at et flertall foretrekker å fortsette med 
ordningen bestått/ikke bestått.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7533
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Hvordan skal bekken-
smerter behandles?707

Fysioterapi med fokus på øvelser under 
svangerskapet kan anbefales som 
behandling av bekkensmerter hos 
kvinner. Også akupunktur og vann-
gymnastikk kan anbefales. Det er den 
forsiktige konklusjonen en gruppe 
europeiske eksperter har kommet frem 
til, etter å ha gjennomgått all publisert 
vitenskapelig litteratur på feltet. 
Arbeidsgruppen har utarbeidet nye 
europeiske retningslinjer for diagnosti-
sering og behandling av bekken-
smerter, et arbeid finansiert av EU.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7440

Hundre venter 
på turnusplass707

Trekningen av turnusplasser for høsten 
er overstått. Heller ikke denne gangen 
var det plasser nok til alle. Per i dag 
står 105 medisinstudenter på venteliste. 
– Dette er et problem som har oppstått 
fordi tallet på medisinstudenter har økt. 
Myndighetene fører ingen kontroll på 
hvor mange som studerer i utlandet, 
sier leder i Norsk medisinstudentfor-
ening, Torstein Schrøder Hansen. Han 
synes likevel det er viktigere at turnus-
tjenesten har en høy kvalitet, enn at det 
opprettes flere turnusplasser.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7479

Endrer preparatomtalene 
for COX-2-hemmere
Alle legemidler i gruppen COX-2-hemmere gir 
økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger. 
Derfor endres nå preparatomtalen for disse 
medikamentene, både nasjonalt og internasjo-
nalt.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7465

Rikstrygdeverket tilkoblet 
Norsk Helsenett
41 legekontor kunne per 1. mars sende syk-
meldinger og legeerklæringer via helsenettet 
til Rikstrygdeverket, mens 16 legekontor 
sender via Trygd-helsepostkassen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7601

Rekordmange doktorgrader i 2004
Rekordmange personer avla doktorgrad ved 
norske høgskoler og universiteter i fjor. Etter 
en nedgang et par år har også tallet på medi-
sinske doktorgrader økt igjen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7607

Forslaget til ny arbeidsmiljølov 
for dårlig
– Den nye arbeidsmiljøloven er for dårlig. Frem-
deles kan store deler av arbeidslivet unntas 
fra å ha regulert arbeidstid. Dette må Stortinget 
rette opp, sier leder i Akademikerne, Christl 
Kvam.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=62760

Gratis tilgang 
til amerikanskstøttet forskning
National Institutes of Health (NIH) i USA vil 
gjøre alle forskningsartikler de har sponset 
gratis tilgjengelig på Internett.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7471

Tidsskriftets nettnyheter
På www.tidsskriftet.no finner du daglige 
nyheter av interesse for leger. Under lenken 
e-abonnement kan du abonnere på et nyhets-
brev med ukens nettnyheter fra Tidsskriftet 
som sendes ut hver fredag.
Les mer: www.tidsskriftet.no

Få og store eksamener kan være en årsak til 
at flere medisinstudenter stryker til eksamen 
i Tromsø enn i Bergen. Foto Creative/SCANPIX


