
AKTUELT I FORENINGEN       

2168 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 16, 2006; 126

Taler studentenes 
sak i Norge2168

Norsk medisinstudentforening 
Utland (Nmf Utland) representerer 
medisinstudenter i utlandet og job-
ber for at overgangen fra å studere 
i utlandet til å begynne i turnus 
i Norge skal bli så smertefri som 
mulig.

De representerer en gruppe studenter 
som ikke går av veien for å bruke noe av 
sommerferien til å tilegne seg ytterligere 
kunnskap. I august 2006 deltok blant 
annet medisinstudenter fra flere ulike 
læresteder i Europa på et ukelangt all-
mennmedisinkurs i Bergen arrangert av 
Nmf, NmfUtland og universitetet 
i Bergen. Et liknende kurs ble avviklet 
i august 2005. Felles for alle deltakerne 
var høy motivasjon og ønsket om å bruke 
en ferieuke på å få et innblikk i hvordan 
allmennmedisin praktiseres i Norge i dag.

NmfUtland gir støtte til flere kurs og 
seminarer for studentene. Blant annet 
arrangerer de kurs i akuttmedisin i sam-
arbeid med Stiftelsen Norsk Luftambu-
lanse.

Norske medisinstudenter i utlandet er 
spredt på minst 50 studiesteder i mer enn 
20 land. Styret etterlyser imidlertid kon-
taktpersoner på det enkelte studiested. Per 
i dag har de kun kontaktpersoner på noen 
studiesteder i totalt fem land: Danmark, 
Tyskland, Irland, Polen og Ungarn.

Kontaktpersonens største og viktigste 
oppgave er å være NmfUtlands kontakt-
person (KP) på studiestedet. Det innebæ-
rer både at man skal representere og 
ivareta studiestedets interesser for Nmf 
samt å representere Nmf utad på studie-
stedet, sier Asbjørn Christophersen, leder 
i NmfUtland.

De fleste medlemmene i Nmf Utland 
mottar månedlige medlemsmail, men 
dette erstatter imidlertid ikke kontaktper-
sonen. NmfUtland oppfordrer derfor flere 
medlemmene til å melde seg som kontakt-
person. – Det er også et ønske at kontakt-
personene skal bidra til at utlandsstuden-
tene blir synlige i Norge gjennom artikler 
i Æsculap og i Tidsskriftet, sier styret som 
blant annet jobber med egne Internett-
sider for KPene. Her kan de laste ned pre-
sentasjoner, aktuell statistikk og annen 
info om Norsk medisinstudentforening.

Nmf Utland har sin egen Internett-side: 
www.legeforeningen.no/
ndex.gan?id=6059
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Nå må turnus på dagsordenen
2168

– Vi kan ikke la problemet med turnuskapasiteten ligge lenger, 
nå må det på dagsordenen hos myndighetene, sier lederen 
for medisinstudentene.

Gard E. Jørgensen, leder i Norsk medisin-
studentforening (Nmf), er bekymret over at 
det for første gang var flere som meldte seg 
til turnusstart i februar enn det er plasser til. 
Man kan risikere å få ett års venteliste. Nå 
varsler studentlederen at turnuskapasiteten 
blir høstens hovedtema i foreningen.

– Det ser ut til at kapasiteten i turnusord-
ningen begynner å sprekke. Det er bekym-
ringsfullt, og vi kan ikke la temaet ligge 
lenger. Det er en veldig vanskelig situasjon, 
uten noen opplagt løsning. Vi må få myn-
dighetene til å forstå at dette er et problem, 
og at det vil være det i årene fremover, sier 
han.

Foreslår endringer
Fra forskjellige hold utenfor foreningen har 
det kommet forslag til endringer. Enkelte 
mener at man burde definere turnus som en 
del av det norske utdanningsløpet, slik at 
man kan prioritere studenter i Norge uten 
å bryte EU-reglene. Norske myndigheter 
burde gi uttrykk for at markedet for leger er 
fullt, og kvotere antall studenter utenlands 
som får lån og stipend til medisinstudiet via 
Lånekassen, mener noen. Andre hevder at 
man burde slå fast overfor utenlandsstuden-
tene at de må fullføre utdanningen i landet 
der de studerer og få autorisasjon der, og så 
ta risikoen på om de får turnustjeneste 
i Norge etterpå, eller eventuelt jobb uten 
å ha hatt turnus. Noen ønsker at utenlands-
studenter fortsatt skal kunne få turnus-
plasser, men at de skal prioriteres bak stu-
denter i Norge.

Per i dag har også statsborgere i EU-lan-
dene uten tilknytning til Norge anledning til 
å søke om turnusplass. En slik veiledet tje-
neste vil for enkelte gi en forrang når de 
søker på jobber i sitt hjemland senere, mens 
de føler at de får grei lønn og arbeidstid 
i Norge mens de utfører tjenesten.

Studentleder Jørgensen etterlyser nå inn-
spill fra medlemsmassen i Nmf, og håper 
foreningen kan ha en debatt om løsninger 
utover høsten.

– Det er skissert forskjellige løsninger, 
men Nmf har foreløpig ikke har tatt stand-
punkt for eller mot disse. Foreningens syn 
per i dag er at det må være forutsigbarhet 
for de studentene i Norge og i utlandet som 
allerede har påbegynt studiene. Nmf ønsker 
derfor ikke at eventuelle endringer skal ha 
effekt for dem som allerede er i gang, sier 
han. Dermed kan en Nmf-støttet løsning 
ligge mange år frem i tid.

Frykter for kvaliteten
Sjur Lehmann, leder i Legeforeningens tur-
nusråd, er skeptisk til eventuelle forslag om 
å øke antallet turnusplasser, fordi han 
frykter for kvaliteten på tjenesten.

– Vi mener det viktigste nå er å diskutere 
innholdet og kvaliteten på blant annet vei-
ledningen som turnuskandidatene får. Vi må 
sikre at de får et supplement til studiet som 
gir et godt grunnlag for autorisasjon, sier 
han. Turnusrådet har hittil ikke tatt stilling 
til hvordan man eventuelt kan løse kapasi-
tetsproblemer, men Lehmann sier at hvis 
det blir lange ventelister, så må rådet disku-
tere om det skal komme frem til et løsnings-
forslag.

Også Per Meinich, leder i Yngre legers 
forening, er opptatt av kvaliteten av turnus-
tjenesten, og mener det er den som er avgjø-
rende for om ordningen som sådan kan for-
svares.

– Flere sykehus presses til å ta flere tur-
nusleger enn de ønsker og tilbyr en turnus-
tjeneste med et innhold som langt fra er 
optimalt. Det er derfor ikke ønskelig med 
en ytterligere økning av antallet turnusleger, 
sier han.

Gard E. Jørgensen i Nmf sier at foren-
ingen nå vil gå inn i dialog med myndighe-
tene om problemet med turnuskapasiteten.
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Gard E. Jørgensen i Nmf bekymrer seg over 
turnussituasjonen. Foto Cecilie Bakken


