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Sammendrag 

Bakgrunn  

Mange faktorer påvirker valget av spesialitet blant medisinstudenter. Formålet med denne 

undersøkelsen var å kartlegge kriteriene for valg av spesialitet og holdninger til en 

eventuell ny spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin.  

 

Materiale og metode  

Et spørreskjema ble utviklet og distribuert elektronisk høsten 2011 til alle 

medisinstudenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge. I alt 937 antall studenter 

svarte på undersøkelsen. 

 

Resultater  

De mannlige studentene ønsket å jobbe innenfor kirurgi og anestesi/akuttmedisin, mens 

kvinnene var mer interessert i allmennmedisin. Interesse for fagområdet, mye 

pasientkontakt og variert arbeid var de viktigste faktorene ved valg av spesialitet. 

Regulert arbeidstid og lite vaktarbeid var viktig ved valg av allmennmedisin, mens 

studenter med interesse for en sykehusspesialitet var mer opptatt av karriere og forskning. 

De fleste (76 %) var positive til en ny akuttmedisinsk spesialitet og mange av disse (53 

%) kunne tenke seg en fast jobb som mottakslege i akuttmottaket.  

 



Fortolkning  

Det er signifikante kjønnsforskjeller blant norske medisinstudenter ved valg av 

spesialitet. Studentene er opptatt av variert og interessant arbeid med mye pasientkontakt. 

Flere kvinner ønsker spesialisering innen allmennmedisin, mens menn er mer interessert i 

anestesi og kirurgi. Begge kjønn var positive til en ny akuttmedisinsk spesialitet. 

 



Hovedbudskap 

Kvinner velger i større grad allmennmedisin, mens menn ønsker spesialisering innen 

kirurgi og anestesi/akuttmedisin 

Studenter som velger allmennmedisin er mer opptatt av regulert arbeidstid enn av karriere 

og forskning 

Mye pasientkontakt og varierte arbeidsoppgaver var viktige kriterier for valg av 

spesialitet, mens høy lønn var mindre viktig  

De fleste medisinstudentene var positive til akuttmedisin som en ny egen spesialitet i 

Norge 

 

  



Bakgrunn  

Mange faktorer påvirker valget av spesialitet og tidligere studier har vist at faktorene som 

legges til grunn endrer seg både i løpet av studiet og etter studietiden (1-4). Studentene 

påvirkes av ambisjoner og prestisje på den ene siden, og hensynet til familie og livsstil på 

den andre (1). En undersøkelse gjort blant svenske medisinstudenter viste at forhold som 

utfordrende arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, interessante pasienter, arbeidstider og lønn 

var viktige faktorer som ble vektlagt ved valg av spesialitet (2). Fleksibilitet til å 

kombinere familieliv og arbeidet syntes også å påvirke valget av spesialitet (2, 5). 

Kvinner har tradisjonelt valgt spesialitet som er mer forenelig med familieliv (4) og da 

kjønnsfordeling ved medisinstudiet er i endring med en stadig økende kvinneandel (6), 

vil dette potensielt kunne påvirke rekrutteringen til enkelte tradisjonelt mannsdominerte 

spesialiteter. Andel kvinner er nå over 63 % ved studiet i Norge (7), mens norske 

medisinstudenter i utlandet har noe lavere kvinneandel (58 %) (8). I tillegg til at 

kjønnsfordelingen endrer seg ser man også visse endringer internasjonalt innen 

spesialitetsstrukturen (9). I Norge har Helsedirektoratet begynt å se på en mulig endring i 

spesialitetsstrukturen og det pågår en gjennomgang av behovet for legefaglig 

spesialistkompetanse i framtiden (10). Helsedirektoratet har også startet en utredning av 

akuttmedisin som et eget kompetanseområde (11), tilsvarende det man har i Danmark 

(12). Det er over 60 land i verden som nå har akuttmedisin som en egen spesialitet (9) og 

det har vært en rask utvikling av fagområdet i Europa (13). Nylig har Sverige og Finland 

opprettet en egen basisspesialitet innen akutt- og mottaksmedisin (14, 15). Sett i lys av 

den internasjonale utviklingen innen akutt- og mottaksmedisin (9) vil det være interessant 

å undersøke kommende legers holdninger til en eventuell ny akuttmedisinsk spesialitet i 

Norge. I Norge har medisinstudentens karriereplaner vært sett på en rekke ganger 



tidligere (1, 16, 17), men studiene har primært sett på selekterte grupper av studenter. Vi 

ønsket å gjennomføre en nasjonal undersøkelse hvor medisinstudenter ved alle de 

medisinske fakultetene i Norge deltok. Målet med studien var å kartlegge faktorer som er 

viktig for valg av spesialisering og interessen for de ulike spesialiteter. I tillegg ønsket vi 

å kartlegge holdninger til en eventuell ny spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin.  

 

Materiale og metode  

Et spørreskjema bestående av spørsmål om demografiske variabler, planlagt 

spesialisering og faktorer som påvirker valg av spesialitet ble utviklet og distribuert til 

alle medisinstudenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge. Et spørsmål ønsket å 

kartlegge fordelingen av interesse mellom fem medisinske fagområder, kirurgi, 

anestesi/akuttmedisin, indremedisin og allmennmedisin, mens et annet spørsmål tok for 

seg forskjellige faktorer som påvirker valget av spesialitet. Det var i tillegg spørsmål som 

omhandlet holdninger til en norsk spesialitet innen akuttmedisin og arbeid som 

mottakslege i akuttmottaket. Spørreskjemaet besto av totalt 10 spørsmål og inneholdt 

avkrysningssvar med svaralternativene ja, nei og vet ikke, graderingssvar fra 1 til 5, der 1 

er ikke viktig og 5 er svært viktig og en liste med alternativer. Estimert tidsbruk for å 

besvare undersøkelsen var satt til 5 minutter. Spørreundersøkelsen var anonym og det ble 

ikke registrert noen personopplysninger. For enklest mulig distribuering ble 

spørreskjemaet laget ved hjelp av et nettbasert undersøkelsesverktøy 

(www.surveymonkey.com) og sendt til det Medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo 

(UiO), det Medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), det 

Medisinske fakultet ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og det 

http://www.surveymonkey.com/


Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT). Distribueringen ble gjort 

elektronisk per e-post til studentene ved UiO og NTNU. Ved UiT og UiB var ikke e-

postadresser tilgjengelig for dette formålet, og undersøkelsen ble lagt som en link på 

studentenes elektroniske timeplan. Utsending av spørreskjema ble startet i september 

2011. Tidspunkt ble valgt slik at man unngikk studiestart og eksamenstid for å få høyest 

mulig svarprosent. Data ble eksportert ved hjelp av Microsoft Excel (Microsoft 

Corporation, Redmond, WA, USA) og statistiske analyser ble utført med SPSS for 

Windows Versjon 15.0. Kontinuerlige variabler er presentert som gjennomsnitt med 95% 

konfidensintervall. For kategoriske variabler ble Pearson Chi-Square test benyttet for å 

studere forskjeller mellom ulike grupper. En p-verdi < 0.05 ble betraktet som signifikant.  

 

Resultater  

Det totale antallet medisinstudenter i Norge på undersøkelsens tidspunkt var 3277 (2011). 

Gjennomsnittlig svarprosent var 29 %, men det var forskjell mellom de ulike fakultetene. 

Svarprosenten var høyest hos medisinstudentene ved UiO (35 %) og lavest ved UiT (21 

%). Svarprosenten ved både UiO og NTNU var høyere enn landsgjennomsnittet (Tabell 

1).  

Av de 937 studentene som besvarte undersøkelsen var det 587 (63 %) kvinner og 350 (37 

%) menn. Dette gjenspeiler den reelle kjønnsfordelingen ved medisinstudiet i 2011 (7). 

Det var ingen signifikant forskjell i fordeling av kjønn mellom de fire fakultetene og 

gjennomsnittsalderen blant de som besvarte undersøkelsen var 24 år. Den laveste 

aldersforskjellen på 2 år mellom disse fakultetene var signifikant (p<0.001). I tillegg var 

forskjellen i alder mellom UiO og UiB også signifikant (p<0.001). 



 

Holdning til spesialisering 

På spørsmål om hva slags spesialitet man ønsket å velge, svarte totalt 55 % at de ikke 

visste hva slags spesialitet de ønsket å velge. De resterende (45 %) var primært interessert 

i spesialisering innen allmennmedisin, anestesi, indremedisin og kirurgi. Av studentene 

på første året svarte 60 % at de ikke visste hva de ville spesialisere seg i, mens blant siste 

års studentene var det færre, men fortsatt 46 % som var usikre (p < 0.05). Blant jentene 

svarte 60 % at de ikke viste hva de ville spesialisere seg i, mens det blant guttene var 47 

% (p < 0.05). Ved NTNU var det signifikant flere som svarte at de ikke visste (63 %) enn 

ved UiT (48 %) og UiO (51 %). 

 

Fagområde 

Det var en signifikant forskjell på interesse for ulike fagområder mellom mannlige og 

kvinnelige studenter (Figur 1).  Flere av de mannlige studentene ønsket å jobbe innenfor 

fagområdene kirurgi og anestesi/akuttmedisin, mens flere av de kvinnelige studentene var 

interessert i allmennmedisin. Laboratoriemedisin var også et av svaralternativene, men 

måtte fjernes ved beregning av signifikans da andelen i denne kategorien var for lav (1 

%).  

Ved sammenligning av interesse for fagområde mellom de forskjellige årstrinnene fant vi 

at interessen for indremedisin var høyest blant siste års studenter, med 31 %, mens 

interessen blant førsteårs studentene var 17 %. Det var derimot ingen signifikante 

forskjeller i interesse for allmennmedisin eller kirurgi blant første års studentene 

sammenliknet med siste års studentene. 



 

 

Kriterier for valg av spesialitet 

Flest studenter mente at interesse for fagområdet er en svært viktig faktor ved valg av 

spesialitet (Figur 2). I tillegg svarte mange studenter at faktorene “mye pasientkontakt” 

og “variert arbeid” var svært viktig for valg av spesialitet. Høyere lønn scoret lavest av 

alle de listede kriteriene. Hvilke kriterier studentene mente var viktig varierte i forhold til 

om valget var en sykehusspesialitet eller allmennpraksis (Figur 3). Andel studenter som 

ville spesialisere seg innen allmennmedisin var 22 %, mens flest (78 %) ønsket en 

karriere innen en sykehusspesialitet. Fordelingen mellom disse to gruppene var jevn i 

forhold til forskjellige studieår. Det var færrest ved UiB som valgte allmennmedisin (18 

%) og flest ved UiO (25 %). Forskjellen mellom disse fakultetene var signifikant. 

Studentene som valgte allmennmedisin var mer opptatt av regulert arbeidstid og lite 

vaktarbeid enn de som ønsket å jobbe i sykehus. De var også mindre opptatt av karriere 

og forskning.  

 

Holdninger til akuttmedisin som en egen spesialitet 

Holdningene til en akuttmedisinsk spesialitet var relativt jevnt fordelt mellom de ulike 

studieårene (Figur 4). Av alle studentene som svarte på undersøkelsen var over 76 % 

positive til en akuttmedisinsk spesialitet. Studenter som var negative til en slik spesialitet 

eller svarte ”vet ikke” var henholdsvis 4 % og 19 %. En stor andel av studentene (63 %) 

som mente det ville være hensiktsmessig med en akuttmedisinsk spesialitet i Norge hadde 



ingen tidligere erfaring fra akuttmedisin, mens 50 % av studentene som mente at en 

akuttmedisinsk spesialitet ikke hadde noe for seg har erfaring fra ambulansetjeneste, 

forsvaret eller frivillige organisasjoner.  

Av de kvinnelige og mannlige studentene kunne henholdsvis 46 % og 50 % tenke seg å 

utdanne seg som akuttmedisiner og jobbe fast i et akuttmottak hvis dette var en mulighet. 

Det var 26 % som ikke kunne tenke seg dette og en tilsvarende prosentandel som ikke 

hadde noen klar mening. Omtrent halvparten (53 %) av studentene som mente Norge 

ville ha nytte av en akuttmedisinsk spesialitet ønsket å jobbe fast som mottakslege i 

akuttmottaket. Samtidig mente 65 % av studentene som ikke kunne tenke seg å jobbe i 

akuttmottaket likevel at Norge ville ha nytte av en akuttmedisinsk spesialitet.  

 

Diskusjon  

Studien viser, på tross av at en stor andel studenter var usikre på valg av spesialitet, at det 

er signifikante kjønnsforskjeller når det gjelder tanker omkring spesialisering. Dette er i 

samsvar med tidligere funn (1, 16-18). Medisinstudentene fordeler seg primært på de tre 

store spesialitetene allmennmedisin, indremedisin og kirurgi (16), men vi ser også en stor 

interesse for anestesi og akuttmedisin (Figur 1). I likhet med tidligere studier ser vi at de 

kvinnelige studentene i stor grad ønsker en spesialisering innen allmennmedisin, mens de 

mannlige kollegaene er mer interessert i kirurgi, anestesi og akuttmedisin (1, 4). Generelt 

sett var det over halvparten av studentene som ikke hadde valgt en framtidig spesialitet, 

men andelen var høyere ved NTNU. Dette kan muligens sees i sammenheng med den 

signifikant lavere gjennomsnittsalderen til studentene i Trondheim. Gjennomsnittsalderen 



ved UiO var derimot den høyeste i landet som kan ha sammenheng med at inntakskravet 

medisinstudiet ved UiO er høyest og at mange bruker flere år på å komme inn på studiet 

(19). På landsbasis var de kvinnelige studentene mer usikre på valg av spesialitet enn sine 

mannlige medstudenter. Dette kan skyldes at de kvinnelige studentene ønsker å ta hensyn 

til familieliv og regulert arbeidstid i større grad en de mannlige studentene (1), og dermed 

venter med å bestemme seg til de er ferdig utdannet. At signifikant flere kvinnelige 

studenter ønsket å jobbe innenfor allmennmedisin kan underbygge dette. Vi fant videre at 

flere menn ønsket en karriere innenfor kirurgi eller anestesi/akuttmedisin. Dette viser de 

samme kjønnsforskjeller man fant i studier fra 1990-tallet (16, 17). Med tanke på den 

stadig økende kvinneandelen ved medisinstudiet i Norge (6), vil denne kjønnsfordelingen 

kunne føre til vansker med rekruttering til enkelte spesialiteter i fremtiden. I motsetning 

til tidligere studier fant vi ingen forskjell i interesse for kirurgi og allmennmedisin tidlig 

og sent i studiet (3, 17). Det er tidligere påvist lavere interesse for allmennmedisin hos 

avgangsstudenter og det har vært stilt spørsmål ved om reformen Oslo ’96 ved UiO ville 

ha innvirkning på allmennmedisin som spesialitet (16). Vi fant at studentene i Oslo var 

mer interessert i allmennmedisin enn i resten av landet. Reformen kan ha hatt innvirkning 

på denne interessen, men det kan også ha sammenheng med at Oslo-studentene på grunn 

av en høyere alder er etablert, og dermed oftere ønsker en karriere med regulert arbeidstid 

og tid til familieliv. Medisinstudentene vektet “høyere lønn” lavest av de listede 

kriteriene for valg av spesialitet. Det er interessant å se at i en tilsvarende undersøkelse 

gjort i Sverige anga over 70 % av studentene lønn som en svært viktig faktor for valg av 

spesialitet (2). Også i Aaslands artikkel har lønn større betydning enn det vi fant (1). 

Blant de listede kriteriene for valg av spesialitet var “interesse for fagområde”, “mye 



pasientkontakt” og “variert arbeid” viktige faktorer. Dette er i samsvar med funn i 

Tromsø (1) og Sverige (2). 

 

Til tross for at antall studenter som svarte på undersøkelsen var høy (937), var dette kun 

29 % av det totale antallet medisinstudenter i Norge på undersøkelsestidspunktet. 

Svarprosenten var lavere ved UiB og UiT sammenliknet med NTNU og UiO. En del av 

forklaringen på dette kan være at studentene fikk presentert undersøkelsen på en link i sin 

elektroniske timeplan og ikke fikk den tilsendt til sin personlige e-postadresse. Den 

andelen av studentene som deltok i studien var representative for norske medisinstudenter 

både når det gjaldt alders- og kjønnsfordeling som er forenlig med gjennomsnittet i 

Norge (6, 19). 

I likhet med studier fra Sverige er studentene positive til en akuttmedisinsk spesialitet (2, 

5). Utviklingen av fagområdet akutt- og mottaksmedisin som egen spesialitet i Norge er i 

et tidlig stadium. I 2001 viste Kristiansson og kolleger at 93 % av svenske 

medisinstudenter anså innføringen av en akuttmedisinsk spesialitet som viktig for økt 

legefaglig kompetanse i akuttmottaket (5). Et interessant moment er at 50 % av 

studentene som er mot en akuttmedisinsk spesialitet selv har erfaring fra akuttmedisin. 

Årsaken kan være at den akuttmedisinske erfaringen de har primært er prehospital og at 

de derfor ikke synes behovet for økt kompetanse i akuttmottaket er så stor. Det er liten 

forskjell mellom mannlige og kvinnelige studenter og resultatet samsvarer med tidligere 

funn i Sverige (5).  

I denne landsomfattende undersøkelsen fant vi at kvinnelige og mannlige 

medisinstudenter legger forskjellige faktorer til grunn ved valg av spesialitet, men begge 



kjønn var mest opptatt av at arbeidet skulle være variert med mye pasientkontakt og 

mindre opptatt av høye lønninger. Flere kvinner ønsker spesialisering innen 

allmennmedisin, mens menn er mer interessert i anestesi og kirurgi. De fleste av 

studentene som deltok var positive til akuttmedisin som en ny egen spesialitet i Norge. 
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Tabeller og figurer 

Tabell 1. Oversikt over medisinstudentene som deltok i undersøkelsen. 

Studiested Medisin- 

studenter i 

Norge (2011) 

Deltok i studien 

(%) 

Alder (år) 

Gj.snitt 

 Andel menn 

som deltok 

Andel kvinner 

som deltok 

UiO 1079 374 (35%) 25,3 37 % 62 % 

UiB 905 217 (24%) 23,9 40 % 60 % 

NTNU 708 226 (32%) 23,3 34 % 66 % 

UiT 585 120 (21 %) 24,4 37 % 63 % 

Total 3277 937 (29%) 24,2 37 % 63 % 

 

 

Figur 1. Fordeling av interesse per fagområdene for menn og kvinner.

 



Figur 2. Kriterier for valg av fremtidig spesialitet.  

 

Undertekst til figur(fornote)Gjennomsnitt med 95% konfidensintervall. Graderingsskala  

fra 1 til 5 hvor 1 er ”ikke viktig” og 5 er ”svært viktig”.  

 

 

 

 

 

 

 



Figur 3. Kriterier for valg av spesialitet for sykehusspesialitet og allmennmedisin.  

 

Undertekst til figur(fornote)Gjennomsnitt med 95% konfidensintervall. Graderingsskala  

fra 1 til 5 hvor 1 er ”ikke viktig” og 5 er ”svært viktig”.  

 

 

 

 

 

 

 



Figur 4 . Positiv til akuttmedisinsk som egen spesialitet fordelt per årstrinnene 

 

 

 

 

 

 


