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Flere norske medisinstudenter 
i utlandet2169

Det er nå 2 212 medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens 
lånekasse for utdanning, mens tallet på medlemmer i Nmf Utland 
går ned.

Antallet medisinstudenter i utlandet er sju-
doblet siden studieåret 1991–92, da var det 
kun 329 norske medisinstudenter som stu-
derte i utlandet. Økningen er fortsatt sterk 
i mange land, særlig i Polen, men også 
i Tsjekkia og Slovakia.

Per 1.8. 2006 var imidlertid kun 779 av 
utenlandsstudentene medlemmer i Norsk 
medisinstudentforening Utland (Nmf 
Utland). Det er det laveste antallet siden 
1999. Men den gang var det totale antallet 
medisinstudenter i utlandet bare 1 423. 

Andelen medlemmer av Nmf er nå redusert 
til 35 % av utenlandsstudentene. I alle de 
største studielandene er omkring en tred-
jedel av medisinstudentene medlemmer av 
Nmf, med unntak av Tyskland og Irland der 
hhv. 55 % og 54 % er medlemmer av Nmf 
Utland.
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MRSA-smitte 
og karantenetid2169

Medisinstudenter som tester posi-
tivt for MRSA-smitte, kan ikke delta 
i den kliniske undervisningen ved et 
sykehus.

Dette vil medføre et studieavbrekk 
i påvente av at testen gir negativt resultat.

Kliniske studier (praksis ved sykehus) 
inngår som ledd i medisinstudentenes 
utdanning. Før de får slippe til på syke-
huset, er det imidlertid et krav at de testes 
for MRSA-smitte. Det kan ta noen 
måneder før testen gir negativt resultat. 
Som følge av at dagens studenter reiser 
stadig mer utenlands og dermed utsettes 
for risiko for MRSA-smitte, vil problem-
stillingen fort kunne materialisere seg.

Dette er en særegen situasjon for medi-
sinstudenter. De er for så vidt ikke syke, 
men kan likevel ikke følge studieløpet 
som forutsatt. Spørsmålet har vært 
hvordan Statens lånekasse for utdanning 
(Lånekassen) vurderer en slik situasjon.

Legeforeningen kontaktet Lånekassen 
for blant annet å få en avklaring på om en 
legeerklæring om at medisinstudenten 
testet positivt for MRSA-smitte og derfor 
ikke kan ta del i den kliniske undervis-
ningen, vil være tilstrekkelig til å kvalifi-
sere for de rettighetene en sykmelding 
ville gitt?

I Lånekassens svar fremgår det at stu-
denter som blir syke og av den grunn helt 
studieuføre, kan få lån omgjort til stipend 
i sykdomsperioden, men ikke for mer enn 
fire måneder og to uker per undervis-
ningsår. Lånekassen har vurdert om denne 
retten også kan gjelde for medisinstuden-
ter som ikke kan delta i klinisk undervis-
ning på grunn av MRSA-smitte. Ifølge 
Lånekassen kan sykestipend tildeles der-
som studenten ikke kan følge noen form 
for undervisning i den aktuelle perioden, 
dvs. at studenten er helt studieufør. Kan 
studenten følge deler av undervisningen, 
dvs. undervisning som ikke foregår på 
sykehus, kan sykestipend ikke tildeles. 
Studenten må dokumentere perioden som 
han/hun er utelukket fra studier pga. 
MRSA-smitte, og må også dokumentere 
at all undervisning i perioden foregår på 
sykehus.

Studenter som blir forsinket i utdan-
ningen, kan likevel få omgjort lån til 
utdanningsstipend for semester der det er 
tildelt sykestipend.

Se svaret fra Lånekassen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=100820
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■ Medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1996–2006

Studieland 1996–97 2004–05 2005–06
% Nmf-medl 
per 1.8.2006

Polen 96 533 668 33
Ungarn 208 501 504 33
Danmark 53 288 295 32
Tyskland 374 230 196 55
Tsjekkia 7 125 155 27
Irland 30 122 95 56
Slovakia 0 51 86 33
Australia 0 81 66 32
Storbritannia 15 53 55 31
Nederland 23 39 27 30
Sverige 105 24 22 27
Spania 4 6 6 17
USA 3 6 5 0
Romania 0 5 5 0
Malta 0 4 4 75
Frankrike 6 2 3 67
Østerrike 9 3 1 –
Ukraina 0 3 1 –
Belgia 3 1 1 –
Italia 5 2 0 –
Sveits 6 0 0 –
Island 5 0 0 –

-

Andre land 11 14 17 –

Totalt 963 2 093 2 212 35
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