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Her følger Norsk Sykepleierforbund  (NSF) sitt innspill til prøveordningen med alternative opptakskriterier til 
medisinstudiet ved UiO.

Karakterer gir en god indikasjon på om man vil klare å gjennomføre et krevende studium, men karakterer alene speiler 
ikke det samla bildet av de nødvendige egenskapene en person trenger for å bli en god lege. Utvelgelse kun gjennom 
karakterer kan gi et for ensidig bilde av en students evner. Alternative opptakskriterier kan bidra til et større mangfold av 
studentene og framtidige leger, og bidra til at mange godt kvalifiserte og motiverte søkere får starte på medisinstudiet. 
Poenggrensen for å studere medisin er så høy at mange godt motiverte og kvalifiserte søkere ikke får starte på 
medisinstudiet. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positiv til prøveordningen med alternative opptakskriterier til medisinstudiet ved UiO, 
men har følgende kommentarer:

Prøveordningen må forutsette at testen som benyttes er kvalitetssikret og gir et riktig bilde av det man ønsker å -
teste. Det må informeres om at UniTEST er en generell egnethetstest for høyere utdanning, og tester ikke 
spesifikke egenskaper som er relevant for legeyrket.

Ordningen vil sannsynligvis gi langt flere søkere siden kravet til karakterpoeng senkes. Med flere søkere og like -
mange studieplasser, blir konkurransen i UniTEST-kvoten hard. Med mindre antallet studieplasser økes, er 
det vanskelig å se for seg hvordan det vil bli enklere å komme inn på studiet

UiO bør vurdere ytterligere tiltak for å sikre mangfold blant studenter og fremtidige leger, for eksempel tiltak -
gjennom tiltak rettet mot rekruttering fra lavere sosioøkonomisk klasse, studenter med distrikts bakgrunn og 
flere menn. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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