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Ny støtteordning for kostnader knyttet til emner i elektiv periode i 
medisinstudiet gjeldende fra 2019 
Dekanatet ønsker å opprette en støtteordning for emner i elektiv periode som har 
undervisningsopplegg som krever ressurser utover vanlig aktivitet. Eksempler kan være 
studietur, leie av spesielt utstyr, kostnader knyttet til opphold, innleide instruktører eller kjøp 
av inngangsbilletter. Eksemplene er ikke uttømmende.  
 
Støtteordningen for elektive emner i medisinstudiet vil disponere 100 000 kroner årlig og 
gjelde fra og med januar 2019. Det kan da søkes om opptil 2000 kroner per student per 
emne. Søknaden må inneholde et reelt totalbudsjett, og fakultetet sin støttesum kan utgjøre 
maksimalt 60 prosent av totalbudsjettet, resten må dekkes av instituttet(ene) som arrangerer 
emnet. 
 
Første søknadsfrist settes til 1. august 2018. Det er instituttet som er søker. Søknadene 
behandles ved fakultetet og avgjøres av prodekan for utdanning. Ved oversøkning i forhold til 
tildelte midler kan det foretas avkortning i forhold til søknadsbeløpet. 
 
Bakgrunn 
I emner der medisinstudenter reiser på praksisutplassering til samarbeidende sykehus (for 
eksempel Stavanger og Førde) blir kostnader til reise og bolig dekket. Til valgfrie emner i 
elektiv periode (som starter opp i januar 2018) er det derimot ikke satt av midler ved 
fakultetet. Samtidig utgjør elektive emner en viktig satsing i ny studieplan, og det vil være 
uheldig om gode og faglig engasjerende studieopplegg blir stanset grunnet mindre 
økonomiske utlegg for den enkelte student. 
 
Dette ble aktualisert med det elektive emnet ELMED212 Fjellmedisin. I juli 2017 fikk Det 
medisinske fakultet tilsendt brev fra Studieadministrativ avdeling (SA) der det fremgår at det 
å kreve egenbetaling for studieturer som del av organiserte undervisningsopplegg for 
gradsgivende emner, strider med gratisprinsippet i norsk høyere utdanning og er dermed 
ulovlig etter Universitets- og høyskoleloven (se § 7-1.).  
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Tidligere har studieseksjonen ved fakultetet fått bekreftet at valgfrie emner ikke kommer 
under dette regelverket, da studentene også kan velge blant emner som ikke inneholder 
egenbetaling. Det elektive emnet ELMED212 som inneholder en studietur med egenbetaling 
til Finse skulle derfor i utgangspunktet ikke stride imot gratisprinsippet. Når SA nå har fått en 
klargjøring fra Kunnskapsdepartementet (KD) spesifiseres det at gratisprinsippet gjelder for 
alle emner som kan inngå i en grad, både for obligatoriske emner og valgemner.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Hunskår 
prodekan Eirik Dalheim 
 fungerende seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 


