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Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, for 

opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. oktober 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) har behandlet høringen på sitt styremøte 15. oktober 

2018, og vi har diskutert saken med representanter fra Ylf og Nmf for å få et bredere grunnlag 

for å vurdere saken. Styret vedtok følgende uttalelse: 

Bakgrunn: 

Universitetet i Oslo (UIO) ønsker å innføre opptak basert på en elektronisk multiple-choice-

questions (MCQ) test som kalles «Unitest» som en forsøksordning som vil gjelde i fem år fra 

2019 - 2020. UIO har foreslått at denne testen skal danne grunnlag for rangering av 20 % av 

søkerne i en egen kvote. Disse må i utgangspunktet ha et karaktergjennomsnitt på 5,0 fra 

videregående skole, noe som er vesentlig lavere enn opptak basert på karakterer alene. 

Begrunnelsen UIO bruker er at "en rekke høgt motiverte og kvalifiserte søkjarar ikkje får 

opptak. Erfaring tilseier at utveljing gjennom karakterar aleine ikkje speglar det samla bildet 

av dei nødvendige eigenskapane ein person treng for å bli ein god lege" og at alternative 

opptaksmetoder antakelig kan føre til «ett større mangfald både demografisk, geografisk og 

kjønnsmessig".  

Of mener følgende: 

 På generelt grunnlag er Of positiv til at universitetene utforsker nye metoder for opptak 

av studenter til høyere utdanning.  

 Of forstår at denne elektroniske MCQ’en (Unitest) evaluerer kandidatenes ”evne til 

kritisk tenkning, evne til kvantitativ tenkning, språklig og kulturell forståelse, 

mellommenneskelig forståelse og vitenskapelig tenkning” på et generelt grunnlag, men 

at testen ikke evaluerer kandidatenes evne til å bli en «god lege» spesifikt. 

(https://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2018/testing-av-alternativt-

opptak-i-medisin.html).  

 Of oppfatter at det eksisterer en usikkerhet omkring hvilke opptaksmetoder for høyere 

utdanning generelt - og medisinstudiet spesielt - som er den kvalitativt beste, og at 

ingen enkelt metode skiller seg ut som den klart foretrukne. Vi ville derfor ha forventet 

at Unitest var bedre validert med vitenskaplige metoder når UIO nå velger denne 

metodikken. Saken, slik den fremgår i høringsskrivet, beskriver på ingen god måte 

hvilke konkrete problemer med dagens opptakssystem som UIO forventer at Unitest 

skal utbedre og dermed blir argumentasjonen for innføringen av denne testen for svak. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fstudier%2Faktuelt%2Faktuelle-saker%2F2018%2Ftesting-av-alternativt-opptak-i-medisin.html&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001683977&sdata=N3Km0kP%2FnItMRtU%2FVpF3NBetaD1%2FMUFztgdchSFcmiY%3D&reserved=0
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 Et alternativ, som Of forstår er forkastet, er å bruke flere opptaksmetoder sammen for å 

gi et bredere grunnlag for seleksjon av kandidatene, og vi forstår at det er i en slik 

sammenheng denne testen som regel er brukt ved utenlandske læresteder. For eksempel 

kan en MCQ brukes sammen med intervju/mini-intervju eller andre metoder, men dette 

er sannsynligvis mer kostbart og krevende å gjennomføre for UIO enn en enkel 

digitalisert MCQ som kan gjennomføres på nett uavhengig av hvor søkerne bor. OF 

mener det er en svakhet å velge den enkleste og billigste metoden uten å utforske 

bredere teknikker når man søker å etablere bedre opptaksmetoder til medisinstudiet. 

 Of registrerer at en pilot med bruk av Unitest er gjennomført ved UIO der man brukte 

frivillige studenter og premierte disse for deltagelse, men resultatene av denne piloten 

er ikke fremlagt verken i høringsskrivet eller på nettsiden til UIO. Ikke-publiserte 

resultat som grunnlag for innføring av nye metoder er ikke vanlig i akademia for øvrig 

og bør unngås. (https://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2018/testing-av-

alternativt-opptak-i-medisin.html). 

 UIO sin bruk av termen ”egnethet som lege” i det offentlige rom og i artikler 

(Tidsskriftet) for å begrunne innføringen av Unitest er villedende, da denne testen 

sannsynligvis kun er en test på intelligens og evnen til å gjennomføre ett krevende 

studium, og ikke en test på egnethet som lege i yrket. 

(https://tidsskriftet.no/2018/08/kronikk/pa-tide-med-egnethetstest-medisinstudenter, 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-vil-endre-opptakskriteriene-for-

medisinstudiet/).  

 Of registrerer at Nmf og Ylf har uttalt seg kritisk til bruk av Unitest for opptak til 

medisinstudiet i media og at de poengterer at testen har en ”gender-bias” som synes å 

favorisere gutter. Selv om dette kan være positivt for økt opptak av gutter til 

medisinstudiet, så mener Of at en kjønnsbalanse i studiet bør ivaretas av andre 

mekanismer enn en test som favoriserer en gruppe studenter. Of registrerer at andre 

fagfolk også har kritisert testen for å være en variant av intelligens-test uten å ta opp i 

seg en evaluering av empati, kommunikasjonsevner og personlighet som også kreves 

for å være en god lege (https://www.dagbladet.no/kultur/ja-takk-til-egnethetstester-av-

medisinstudenter/70235085, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-

vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet/, https://yngreleger.no/artikkel/egnet-

som-lege, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/27/-det-er-ikke-evidens-for-

at-en-egnethetstest-vil-gi-bedre-leger/ )  

 

Konklusjon: 

Of støtter universitetene i deres arbeid for å bedre seleksjon av studenter til medisinstudiet. 

Imidlertid, så synes Of at en innføring av Unitest til dette formålet virker dårlig dokumentert 

vitenskapelig. Unitest tester sannsynligvis kun studenters gjennomføringsevne av (ethvert) 

krevende universitets-studium, og evaluerer ikke spesifikt kjerneverdier og egenskaper som 

kreves for å bli gode leger i yrket. Metoden synes å være valgt utifra at det er den minst 

resurskrevende, uten å vurdere mer sammensatte metoder som kan gi et bredere grunnlag for 

seleksjon av studenter. Of kan således ikke støtte innføringen av Unitest som en prøveordning 

for medisinstudiet.   

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 
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