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■ Norske medisinstudenter i utlandet 
med støtte fra Lånekassen og prosent kvinner 
blant medlemmene

Land

Totalt 
1.8. 

2004

Totalt 
1.8. 

2006

Med-
lemmer 

4.9. 
2006

% 
Kvin-
ner

Polen 429 668 222 55,4
Ungarn 509 504 162 59,3
Danmark 270 295 99 59,6
Tyskland 250 196 106 60,4
Tsjekkia 87 155 43 62,8
Irland 139 95 51 62,7
Slovakia 31 86 29 65,5
Australia 92 66 21 66,7
Storbri-

tannia 66 55 15 86,7
Neder-

land 48 27 8 37,5
Sverige 31 22 5 40
Spania 4 6 1 –
USA 5 5 0 –
Romania 4 5 0 –
Malta 7 4 2 –
Øster-

rike 5 1 1 –
Ukraina 4 1 0 –

Andre 
land 27 21 8 –

Totalt 2 008 2 212 773 59,2

Legefakta

Høyest kvinneandel i øyrikene2572

En av tre medisinstudenter i utlandet 
med støtte fra Statens Lånekasse for 
utdanning er medlemmer av Norsk 
medisinstudentforening (Nmf).

Tallet omfatter 2 212 medisinstudenter 
hvorav 773 er medlemmer av Nmf. Blant 
disse er kvinneandelen 59,2 %, mot 62,3 % 
blant medisinstudenter i Norge.

Blant medlemmer i Nmf Utland er kvin-
neandelen høyest i Storbritannia. Her er 
13 av 15 medlemmer kvinner. Australia, 
Slovakia, Tsjekkia og Irland følger deretter. 
Kvinneandelen er lavest i Nederland og 
Sverige Polen, som er det største studie-
landet, har den tredje laveste kvinneandelen 
(1).

Gjennomsnittsalderen er høyere blant 
utenlandsstudentene enn blant medisinstu-
denter i Norge. Både i Norge og utlandet er 

gjennomsnittsalderen høyere blant kvinner 
enn blant menn. I utlandet er gjennom-
snittsalderen 26,1 år for menn og 25,3 år for 
kvinner. I Norge er gjennomsnittsalderen 
25,0 år for menn og 24,7 år for kvinner.

Det er også store forskjeller i gjennom-
snittsalder mellom de ulike studielandene. 
Den er høyest blant Nmf-medlemmer 
i Sverige samt i mange av de mindre studie-
landene, dernest Australia og Tyskland, 
mens den er lavest i Storbritannia, Slovakia, 
Irland og Belgia.
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Nytt styre satser offensivt2572

Medlemsverving, formidling av 
studieplasser til utlandet, mentorord-
ning og turnus er noen av sakene 
Nmf Utlands nye styre vil ta tak i.

Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf 
Utland) avholdt årsmøte i august. Med-
lemsandelen er nå på 35 %, den laveste 
noen gang. Dette vil det nye styret gjøre noe 
med, bl.a. ved å dra på vervetur til de 
største studiebyene i Øst-Europa.

– Vi tror hovedsakelig det er tre grunner 
til den lave medlemsandelen. For det første 
har styret nedprioritert verving i forhold til 
annet arbeid de siste årene. For det annet 
studerer medisinstudentene i utlandet nå 
hovedsaklig ved universiteter der det for 
bare få år siden ikke var mange nordmenn. 
For det tredje har vi flere ganger møtt på 
en viss skepsis blant utenlandsstudenter 
overfor Nmf, sier tysklandsstudent og nylig 
avgått leder for Nmf Utland, Asbjørn 
Christophersen.

– En del medisinstudenter i utlandet har 
en oppfatning av at Nmf og Legeforeningen 
ønsker å motarbeide utenlandsstudentene, 
særlig når det gjelder turnus og autorisasjon. 
Vi har flere ganger fått høre at de jobber for 
en prioritering av studentene i Norge 
i turnuskøen. Dette stemmer ikke, sier han.

Nmf utland vil i samarbeid med ANSA 
fortsette arbeidet med å kartlegge den 

meget aktive virksomheten for formidling 
av studieplasser i utlandet. Begge organisa-
sjonene har fått tilbakemeldinger fra mis-
fornøyde studenter som har betalt studiefor-
midlere store summer for kun lite eller 
ingen informasjon om det studiestedet de 
har dratt til. ANSA og Nmf har i første 
rekke bestemt seg for å opprette et fagorgan 
med retningslinjer for studieformidling 
basert på OECDs rammeverk for slik virk-
somhet. Saken er foreløpig i startfasen.

– Nmf utland jobber også med å etablere 
en mentorordning for studentene i utlandet. 
Vi ønsker med det å knytte utenlandsstu-

dentene mer opp mot norske forhold også 
under studiet. – Et tidkrevende arbeid i Nmf 
utland er også å informere våre medlemmer 
om alt fra bestemmelser innen turnus og 
autorisasjon til kurs og lønn for norske 
medisinstudenter, sier han.

– Årsmøtet vedtok å utvide det nye styret 
fra seks til åtte personer som følge av 
mange og store saker.

Lise B. Johannessen
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