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Sammendrag 
 

Bakgrunn. Mentorordninger for medisinstudenter er blitt tiltakende populært ved vestlige 

universiteter siden 1990-tallet. I forbindelse med studieplanrevisjonen Oslo 2014 kom det frem 

ønske om en slik ordning ved vårt medisinske fakultet, og det ble opprettet en arbeidsgruppe for å 

utrede spørsmålet. 

Formål.  Formålet med mentorordningen er å stimulere studentene til løpende refleksjon omkring 

student- og legerollen og mulige utfordringer slik at de er godt rustet til krevende sider ved 

legearbeidet. Mentorordningen skal bidra til utvikling av en kultur der leger hjelper hverandre til å 

være åpne om personlige reaksjoner, og gi meningsfull respons som kan styrke den enkeltes 

personlige utvikling. Den skal også sikre langsiktig kontakt mellom erfarne leger og mer eller 

mindre erfarne studenter, og danne grunnlaget for kommunikasjon om egen situasjon med en 

trygg kollega og medstudenter. Ordningen vil også kunne styrke fakultetets kontakt med 

studentene og muliggjøre tidlige tiltak for studenter som måtte ha vanskeligheter. 

Tiltak. Mentorordningen bør inngå som en obligatorisk del av undervisningen ved fakultetet. 

Mentorordningen bør ha som hovedundervisningsform samtaler i grupper på sju studenter. 

Gruppene sammensettes av studenter henholdsvis i modul 1-2 og modul 3-6. Fakultetet bør 

tilordne studentene til gruppene gjennom en tilfeldig trekning med kjønnsstratifisering. Det bør 

settes av fire halve dager per studieår til å avholde gruppemøter, samtidig for kullene i modul 1-2 

og samtidig for kullene i modul 3-6, men på forskjellige datoer for modul 1-2 og modul 3-6.  

Mentoreringen må bygge på anerkjente prinsipper for veiledning og utvikling.  

Gjennomføring. Ett fagmiljø tildeles ansvaret for detaljutredning av mentorordningen. Samtlige 

institutter bidrar i planlegging og gjennomføring. Det forutsettes et tett samarbeid mellom dem 

gjennom etablering av et mentorutvalg. Studenter involveres i arbeidet. 

Administrasjon av ordningen (innplassering i studietimeplan, gruppetilordning, mentorfordeling 

etc.) legges til den eksisterende studieadministrative driften av medisinstudiet. 

Den faglige ledelse, inkludert utvelgelse av og kvalifisering av mentorer, tillegges ett fagmiljø.  

Mentorer må først og fremst rekrutteres blant universitetets egne ansatte, inkludert 

lektorer/praksisveiledere, men det må også tas høyde for et behov for å rekruttere flere. Mest 

aktuelle er da leger i klinisk arbeid i Oslo-området. Det kan også være aktuelt å rekruttere 

pensjonerte leger. 

Den foreslåtte løsning vil innebære ca. 3400 undervisningstimer samt noe administrative ressurser. 

Det er mulig med oppstart av en pilotordning fra våren 2016 og ev. full implementering fra høsten 

2017. 
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Innledning 
I forbindelse med studieplanrevisjonen ved Det medisinske fakultet i Oslo kom det frem et ønske om 

å opprette et tilbud om mentorordning for studentene. Dette førte til at det ble opprettet en 

arbeidsgruppe for å utrede en slik ordning nærmere. Arbeidsgruppen ble opprettet juni 2014. 

Medlemmene har vært: 

Pål Gulbrandsen (leder), Jan Frich, faglig prosjektleder for Oslo 2014, Arnstein Finset (representant 

for Avd. for medisinsk atferdsvitenskap), Jarle Breivik (utdanningsleder ved IMB), Per Hjortdahl 

(utdanningsleder ved HELSAM), Drude Fugelseth (kst utdanningsleder ved KLINMED ved opprettelsen 

av arbeidsgruppen), Ingrid Os (studiedekan), Kristin Wium (studieadministrasjonen ved opprettelsen 

av arbeidsgruppen), Nadia Paulsen (studentrepresentant), Martine Asp (studentrepresentant).  

Caroline Strutz Skei fra fakultetsadministrasjonen har vært sekretær for arbeidsgruppen. 

Bakgrunn 
Mentorordninger for medisinstudenter begynte å dukke opp i USA tidlig på 1990-tallet og har senere 

spredd seg til mange amerikanske og europeiske universiteter. Det er ikke gjort sammenliknende 

studier for å se hvilke som fungerer best. Ordningene har hatt ulike formål, mest vanlig er ordninger 

som fremmer forskning, karriereutvikling eller valg av senere spesialitet, og noen ordninger har vært 

laget for å løfte frem svakere stilte grupper. Videre finnes én-til-én-mentorering og 

gruppementorering, og ordninger som omfatter alt fra 1-2 studieår til hele studiet (mindre vanlig). 

De fleste ordninger som omfatter deler av studiet institueres halvveis i studiet eller senere. 

Kvaliteten på gjennomførte studier er gjennomgående nokså lav. Likevel synes litteraturen entydig 

på at studentene er fornøyde med å delta i mentorordninger. Kun få studier rapporterer om 

mentorenes erfaringer, og disse ser ut til å være mer blandet. Vi har funnet lite stoff om hvordan 

man forbereder og utvikler mentorer innen medisinske fag, men vi har funnet en god håndbok fra 

University of Cardiff (se Appendix). 

Mentorbegrepet er ikke entydig definert. Noen mentorordninger likner mer på varianter av ordinær 

undervisning i basisgrupper. Det gjelder undervisning som handler om kommunikasjon mellom leger 

og pasienter, etiske utfordringer, og om krevende situasjoner i legearbeidet. Et ytterpunkt i bruken 

av begrepet er at det også kan innbefatte studentfaddere. 

Fordi litteraturen er sparsom, vil det være aktuelt å gjennomføre en evaluering av ordningen for å se 

på mulige effekter. Denne bør ha et design som gjør det mulig å publisere resultatene vitenskapelig. 

Mandat 
Arbeidsgruppens oppgave fremgikk av forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin 

ved UiO som ble vedtatt av Fakultetsstyret 17.9. 2013: 

Prosjektgruppen mener at det bør innføres en mentorordning for medisinstudenter, hvor man legger 

opp til 3-4 møter/studieår. Det må utvikles en nærmere beskrivelse av mentorordningen. Det bør 

være en ansvarlig gruppe/kontaktperson som kan bidra til å utvikle ordningen og som kan bistå 

mentor dersom det oppstår krevende situasjoner i gruppene. Finansieringen av mentorordningen må 
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avklares. Her kan man tenke seg møtene som tellende i undervisningsregnskapet, alternativt at det 

ytes en særskilt godtgjøring. 

Arbeidsgruppens arbeid 
Arbeidsgruppen har avholdt sju møter i tidsrommet september 2014-mars 2015. Det har vært 

gjennomført en litteraturgjennomgang og samtaler med personer internasjonalt med innsikt i og 

kunnskap om feltet. Karolinska Institutet (KI), University of Manchester og Universität Zürich ble 

identifisert som de europeiske institusjonene som mest grundig hadde utredet og iverksatt 

mentorordninger. Spesielt KI syntes å ha en ordning nokså nært opptil den man forestilte seg i Oslo, 

og to representanter fra KI ble derfor invitert til å legge frem sine erfaringer for arbeidsgruppen 

(professor Astrid Seeberger, ansvarlig for ordningen, og turnuslege Claudia Espino, som hadde erfart 

ordningen gjennom hele sin studietid). Dette skjedde i møtet 21.11.2014, der også representanter 

for eksisterende studentdrevne ordning i Oslo presenterte sin frivillige ordning. Ordningen i 

Manchester ble kartlagt gjennom et lengre skype-intervju mellom arbeidsgruppens leder og Joanne 

Hart, ansvarlig for ordningen der. Ordningen i Zürich er ikke gruppebasert, og ble derfor ikke utredet 

nærmere. Det forelå videre et notat om ordningen ved Universitetet i Bergen, en epost om planene 

ved NTNU i Trondheim, og muntlig informasjon om ordningen ved Universitetet i Tromsø. 

Det har ikke vært vesentlig uenighet om at det bør innføres en mentorordning. Det som har vært 

gjenstand for mest diskusjon er hvordan man kan sikre studentenes motivasjon for å være med på 

ordningen, herunder fordeler og ulemper ved en obligatorisk ordning. For å få belyst disse 

spørsmålene grundig ble det i første møte etablert en undergruppe bestående av Asp, Breivik og 

Paulsen. Innspill fra gruppen forelå til møtene i oktober og november og førte til brede diskusjoner.  

Gruppens forslag innebar at fakultetet burde satse på en studentledet mentorordning. 

Hovedargumentene var a) ansvarliggjøring av studentene for egen personlig og profesjonell utvikling, 

b) lav skår for medisinstudiet mht. studentmedvirkning og c) betydelig antagonisme mellom 

studenter og fakultet. Man tenkte seg at de beskrevne utfordringer under b) og c) ville kunne 

avhjelpes ved å legge opp til en studentledet løsning. På dette tidspunkt hadde arbeidsgruppen ennå 

ikke konkludert når det gjaldt spørsmålet om en mentorordning skulle være obligatorisk eller ikke. 

Det ble rapportert å være betydelig motvilje i studentmassen når det gjelder obligatoriske ordninger 

generelt (hvis man skulle gå for en slik ordning). Leder hadde et eget møte med 

studentrepresentantene 24.11.14 for å klargjøre hva denne motviljen bestod i. Disse ga uttrykk for at 

studentene ikke er imot obligatoriske ordninger i seg selv, men at slike krav forutsetter høy kvalitet. 

Svært varierende og ofte negative erfaringer med kvaliteten på pbl-undervisningen lå til grunn for 

synspunktet.  

I andre spørsmål enn dette har arbeidsgruppens diskusjoner mer vært forårsaket av mangel på 

dokumentasjon om hva som fungerer best enn på prinsipielle eller rollebaserte uenigheter. Hele 

arbeidsgruppen fant ordningen ved KI tiltalende, og foreslår at løsningen i Oslo i stor grad bygger på 

erfaringene derfra.  
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Formål 
Overordnet var det et klart ønske om en mentorordning som skal bidra til personlig og profesjonell 

utvikling, en utvikling som er nødvendig for å mestre det krevende legeyrket i en hverdag med store 

utfordringer. Både fra fakultet og studenter var det også uttrykt ønske om mer kontakt over tid 

mellom fakultetets undervisningspersonell og studentene. I tillegg hadde røster tatt til orde for 

ordninger som bedre og tidligere fanger opp studenter som har vanskeligheter for å forhindre at man 

først sent i studiet oppdager manglende egnethet i yrket.  

I arbeidsgruppen ønsket ingen at mentorordningen, i tillegg til å være støttende for personlig og 

profesjonell utvikling, skulle innebære en form for kontroll med studieprogresjonen og utgangspunkt 

for eventuell avviksrapportering. Dette standpunktet hadde støtte i litteraturen, og internasjonale 

kontakter var entydige i sine råd om at en slik dobbelt funksjon var sterkt å fraråde. I en 

mentorordning kan man vente at noen studenter vil komme til å gi uttrykk for behov for hjelp i en 

eller annen form. Arbeidsgruppen er klar på at mentors oppgave i slike situasjoner er å legge til rette 

for at riktig hjelp kan søkes, men det er noe annet enn å rapportere om situasjonen til fakultetet.  

På denne bakgrunnen fremmer arbeidsgruppen følgende forslag til formål: 

Formålet med mentorordningen er å stimulere studentene til løpende refleksjon omkring student- og 

legerollen og mulige utfordringer slik at de er godt rustet til krevende sider ved legearbeidet. 

Mentorordningen skal bidra til utvikling av en kultur der leger hjelper hverandre til å være åpne om 

personlige reaksjoner, og gi meningsfull respons som kan styrke den enkeltes personlige utvikling. 

Den skal også sikre langsiktig kontakt mellom erfarne leger og mer eller mindre erfarne studenter, og 

danne grunnlaget for kommunikasjon om egen situasjon med en trygg kollega og medstudenter. 

Ordningen vil også kunne styrke fakultetets kontakt med studentene og muliggjøre tidlige tiltak for 

studenter som måtte ha vanskeligheter. 

Innhold 
Innholdet i ordningen krever en gjennomgang av undervisningen i beslektede emner. En del av 

temaene det vil være naturlig å ta opp, er allerede representert i dagens undervisning. Her kan 

nevnes legers trivsel og helse (medisinske atferdsfag), team-arbeid og håndtering og bearbeiding av 

krevende medisinske oppgaver og uheldige hendelser (KLoK, medisinske atferdsfag), viktige etiske 

spørsmål (medisinsk etikk). Studentene har laget et godt innspill til mulige temaer. (se Appendix).  

Det nye som mentorordningen bringer inn er betydningen av den langsiktige relasjonen til kolleger, 

for refleksjon, for trygghet og mot, og ikke minst for læring og veiledning. Mentorordningen vil gi 

erfaringsbasert læring. Potensialet i dette for senere godt legearbeid vil være høyt dersom 

mentorene læres opp i prinsippene for parallell prosess-undervisning, og studentene gjøres 

oppmerksom på disse prinsippene. Parallell prosess-undervisning innebærer at måten vi behandler 

hverandre på i undervisningen er et mønster for hvordan vi behandler andre mennesker i 

profesjonelle relasjoner generelt. Anbefalt form er å være spørrende, undrende, lyttende slik at 

tilbakemelding, informasjon og veiledning gis tilpasset den andre. På denne måten kan 

undervisningen underbygge den kulturendring som er beskrevet i formålet, forbedre 

veiledningsprosesser i videre- og etterutdanning, og forbedre kommunikasjon med pasienter. 
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Mentorordningen vil kunne representere en undervisningsmessig utfordring. På den ene side har 

fakultetet behov for å sikre at visse emner er behandlet i ordningen, både for å sikre en viss 

enhetlighet, men også fordi den må kunne erstatte visse elementer i andre fag for å forsvare sin plass 

i undervisningsregnskapet. På den annen side har studentene behov som mentoren må være lydhør 

for, behov som kan være utløst av konkrete erfaringer under studiet eller i privatlivet, eller av 

aktuelle hendelser i samfunnet, og som må ivaretas når de dukker opp. Mentorene bør derfor ha 

tilgang til en ressursbank som dekker anbefalte emner, en samling av undervisningsmateriell som 

dels kan bygges opp av representanter fra spesifikke fagområder, dels av mentorene selv og dels av 

studentene. Når det er sagt, så er mentorens personlige erfaringer en sentral ressurs, og det å knytte 

disse erfaringene inn i en diskusjon av studentenes opplevelser er en kjerne i utviklingen av 

relasjonen. 

Ved KI har hver mentor en gruppe på fire studenter (noen mentorer har to grupper), og det er avsatt 

en hel dag per halvår til mentorordningen, en såkalt workshop-dag. I løpet av denne dagen 

gjennomføres et gruppemøte. Første del av dagen gjennomgås filmer KI har produsert, de har ulike 

temaer vedrørende psykologiske aspekter, etikk, mellomkulturelle utfordringer etc., og diskuteres av 

studentene. Siste halvdel av workshopdagen er satt av til å besøke mentorens kliniske arena. Denne 

siste delen var veldig populær i de prekliniske semestrene, ikke så mye senere – og ble da ikke 

erstattet med annen mentorering/undervisning. Arbeidsgruppen mener at det som må ha høyest 

prioritet i en mentorordning er det relasjonelle. Arbeidsgruppen ser det som en svakhet at mentor 

forlater gruppen. Samtidig ser arbeidsgruppen fordeler veden individuell oppfølgning (se 

Dokumentasjon). 

Innholdet i mentorordningen (i likhet med andre detaljer) må konkretiseres ytterligere dersom 

ordningen vedtas. Ansvaret for det forberedende arbeidet må plasseres entydig, og det må følge 

ressurser med. Mentorordningen forutsetter betydelige bidrag fra alle tre institutter, og selv om 

ansvaret plasseres ett sted, må det legges opp til et tett samarbeid mellom instituttene om 

planlegging og gjennomføring. Studenter fra ulike stadier i studiet må involveres i arbeidet.  

Arbeidsgruppen foreslår: 

Ett fagmiljø tildeles ansvaret for detaljutredning av mentorordningen. Samtlige institutter bidrar i 

planlegging og gjennomføring. Det forutsettes et tett samarbeid mellom dem gjennom etablering av 

et mentorutvalg. Studenter involveres i arbeidet. 

Mentoreringen må bygge på anerkjente prinsipper for veiledning og utvikling. Ulike fagmiljøer, 

mentorer og studenter bør bidra til innholdet i ordningen gjennom oppbygging av en ressursbank. 

Gruppesammensetning 
Gruppe- eller 1-til-1-mentorering. Mentorordningen omtales som en gruppebasert ordning i den nye 

studieplanen. 1-til-1 mentorering har vært betraktet som lite aktuelt av kapasitetshensyn.  

Som vi alt har sett, har KI funnet frem til en kombinert løsning, der den individuelle mentoreringen 

har en viktig plass, ikke minst når det gjelder dokumentasjon av studentenes utvikling.  Studentene 

diskuterer artikler i gruppen mens én og én forlater gruppen for en 30-45 minutters mentorsamtale 

med mentor alene. Ordningen er altså gruppementorering supplert med individuell mentorering.  
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Fordeler med en 1-til-1-mentorering kan være at problemstillinger studenter brenner inne med og 

som de ikke våger å ta opp i en gruppe, lettere kan komme frem. Det kan også være vanskelig for en 

mentor å «se» alle i en gruppe. I sin kritikk av pbl påpekte studentene i arbeidsgruppen at den 

personlige tilbakemeldingen som opprinnelig var en del av pbl-formatet hadde en tendens til å bli 

glemt av de fleste pbl-lærere. Dette kan tyde på at oppgaver som ikke vedlikeholdes og monitoreres, 

vil ha en tendens til å bli nedprioritert. 

Vi har sett at løsningen ved KI har hatt svakheter knyttet til kombinasjonen. Vi fikk inntrykk av at den 

del av gruppearbeidet som gikk uten mentor fordi hun var opptatt med individuell mentorering, i en 

del tilfeller utviklet seg til perioder med selvstendig og lite fokusert arbeid. Arbeidsgruppen ser at 

disse problemene kan ha en løsning. Hvis en gruppe for eksempel har fire møter i året og består av 

sju studenter, kan personlig tilbakemelding til studentene gis én gang per år ved at mentoren setter 

av tid til to av studentene (hver for seg) etter hvert gruppemøte. Innenfor en ramme på fire timer 

kan selve gruppemøtet vare i tre timer, og tilbakemeldingen i 30 minutter per student. Den enkelte 

student får da relativt mindre tid i 1-til-1-relasjon enn ved KIs løsning, men fordelene ved 

«alenetiden» er beholdt.  

Gruppestørrelse. Innen mentorering er gruppestørrelse lite diskutert i litteraturen. For store grupper 

gir for lite rom for den enkelte og kan gi redusert trygghet. Gruppedynamisk er det godt 

dokumentert at 6-7 er en passende størrelse. Ved KI er gruppene på bare fire studenter. Det 

opplevdes som svært positivt. Små grupper er imidlertid sårbare for sykdomsforfall og annet frafall. 

Valg av gruppestørrelse er i stor grad et spørsmål om kapasitet. 

Tilordning til grupper. Når det gjelder tilordning til grupper ble det drøftet om dette skulle skje 

tilfeldig, ved matching eller studentpreferanser. Ingen i arbeidsgruppen støttet at studentene skulle 

kunne søke seg til spesifikke grupper. Dette ble ansett å favorisere studenter med kontakter fra før. 

Matching innebærer for eksempel at man tar hensyn til kjønn, alder, geografisk bakgrunn, 

fagspesifikke interesser etc. Matching er brukt i UiOs mentorprogram for kvinnelige postdoktorer og 

ved ordningen i Zürich, med hell, men det dreier seg om 1-til-1-mentorering. I den frivillige ordningen 

som administreres av UiO-studenter forsøker de også å få til matching, men det lar seg ikke alltid 

gjøre, og administratorene har ikke inntrykk av at manglende matching fører til problemer. Matching 

kan ha fordeler, men vil være tyngre å administrere. Kjønnsbalanserte grupper bør tilstrebes. Dette 

kan løses ved tilfeldig, stratifisert tilordning. Ved KI er det brukt tilfeldig tilordning. 

Kullbaserte eller modulovergripende grupper. I det opprinnelige forslaget som ble lagt frem for 

rammeplankomitèen, ble det lagt opp til modulovergripende grupper med deltakelse fra første til 

siste semester. Det var ikke stor uenighet i arbeidsgruppen om at dette ville være fordelaktig, men vi 

har ikke funnet eksempler i litteraturen på tilsvarende sammensetning av grupper, så dette er en 

formodning.  

Hovedtanken bak modulovergripende grupper var å bidra til at studenter kunne utvikle sine 

ferdigheter i selv å være i en mentorrolle etter hvert som de blir mer erfarne i gruppen. En 

tilleggsfordel kunne være at studentene gjennom mentorgruppene utvikler nettverk over flere kull. 

En annen fordel, sammenliknet med kullbaserte grupper, ville være at studenter som ikke følger 

studieprogresjonen slipper å bytte gruppe. Kullbaserte grupper vil kunne ha større risiko for å trekke i 

retning av diskusjoner om fag av mindre relevans for den personlige og profesjonelle utviklingen, noe 
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som ikke er hensikten med ordningen. Studentene i arbeidsgruppen støtter modulovergripende 

gruppesammensetning. Den vellykkede ordningen ved KI innebærer imidlertid kullbaserte grupper. 

Ulemper ved en modulovergripende ordning finnes også. Kanskje den viktigste er at ved å ha grupper 

med representanter fra alle moduler, vil mange av de potensielle mentorene kunne være uaktuelle 

som eksaminatorer ved OSCE- og muntlige eksamener pga. inhabilitet. Andre mulige problemer kan 

være behovsforskjeller mellom studenter i tidlige moduler og sene moduler som kan være en 

utfordring for å få til en velfungerende gruppe. En løsning på dette er å dele mentorordningen i 

studiet i to. Til støtte for dette peker erfaringene fra KI i retning av at behovene er forskjellige i 

preklinisk og klinisk periode. Dette taler for at ordningen kan designes ulikt i de første og de senere 

modulene. Hvis en ordning av det omfang som er skissert ikke vil kunne la seg gjennomføre, gir 

litteraturen liten støtte til å prioritere hvordan man skal avgrense. De fleste programmer av mindre 

omfang dekker ikke de første studieårene. Samtidig tilsier erfaringene fra KI at mentorordningen var 

populær også i preklinisk periode, i tillegg fant de at studentene trengte 1-2 år i mentorordningen før 

de forstod hvor viktig den var. Det taler mot å begynne for sent. I motsatt ende, ved studieavslutning, 

er studentene ofte lite motivert for denne typen undervisning pga. eksamensforberedelser. Det kan 

derfor være rimelig å foreslå at man ved en ev. avgrensning prioriterer mentorering i 2. til 5. studieår. 

I Manchester har man imidlertid erfart at studentene har mest behov for mentorering i tre perioder, 

helt i begynnelsen, ved overgangen til klinisk periode, og ved avslutningen. Så her er det ingen fasit. 

For å kunne skape den trygghet som er nødvendig for at studentene skal åpne seg og drøfte mer eller 

mindre vanskelige ting ved seg selv og studiesituasjonen, er det usikkert hvilken type gruppe som er 

den beste. Kanskje er mulighetene større for åpenhet i en gruppe som er modulovergripende, da det 

kan være vanskelig å fremme fortrolig informasjon til flere man til stadighet befinner seg sammen 

med i mange sammenhenger. Motsatt, i grupper med studenter fra ulike stadier vil det regelmessig 

være noen som slutter og andre som kommer til. Dette kan redusere tryggheten. Litteraturen er lite 

opplysende i dette spørsmålet. Representantene fra KI mente at kullbaserte grupper ikke hadde vært 

noe problem når det gjelder fortrolighet og åpenhet. 

Basert på disse overveielser, og ved å ta ressursbruk i betraktning, har arbeidsgruppen landet på at 

det bør etableres mentorgrupper i to puljer. En pulje for studenter i modul 1 og 2, og en pulje for 

studenter i modul 3 til og med modul 6. I modul 7 vil det være upraktisk å ha mentorgrupper grunnet 

praksisperioden på 3 måneder, og i modul 8 ser vi for oss mer målrettede yrkesrelaterte aktiviteter 

utenfor rammen av mentorordningen. 

  



Side 10 av 29  

Arbeidsgruppen foreslår: 

Mentorordningen bør ha som hovedundervisningsform samtaler i grupper på sju studenter. Gruppene 

sammensettes av studenter henholdsvis i modul 1-2 og modul 3-6. 

Fakultetet bør tilordne studentene til gruppene gjennom en tilfeldig trekning med kjønnsstratifisering.  

Deltakelse og omfang 
Arbeidsgruppen var i første møte enig om at mentorordningen ikke skulle ansees som ordinær 

undervisning. I løpet av utredningsarbeidet har arbeidsgruppen snudd i dette spørsmålet. 

Argumentene er 

- Ved å se mentorordningen som en del av undervisningen ved fakultetet gis den en høyere 

status – en status som kan være nødvendig for å underbygge en kulturendring i medisinen i 

retning aksept for dens ikke-naturvitenskapelige innhold og personlige utfordringer, og 

behov for selvinnsikt, personlig ydmykhet og kollegial trygghet 

- KIs erfaring med å gjøre mentorordningen til en del av den såkalte strimman «Personlig og 

profesjonell utvikling», integrert i undervisningen og med skriftlig slutteksamen, er god 

- Som ledd i undervisningen kan mentorordningen få en tydeligere plass i fakultetets 

ressursallokering og undervisningsregnskap 

Dokumentasjon.  Ved KI dokumenteres tilfredsstillende deltakelse i ordningen ved at studentene til 

hvert mentormøte utfyller et skjema med egenvurdering basert på CanMEDS-modellen som 

omhandler syv roller fremtidige leger må kunne fylle: «Medical Expert, Communicator, Collaborator, 

Manager, Health Advocate, Scholar, and Professional»  

(http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds). Skjemaet danner grunnlag for 

individuell tilbakemelding og en plan for endring. Skjemaene (ett per semester) oppbevares av 

studenten selv gjennom hele studiet og danner utgangspunkt for en eksamensoppgave i profesjonell 

og personlig utvikling (en reflekterende tekst på minimum fire sider med klare kriterier for innhold og 

kvalitet). Arbeidsgruppen ser dette som en interessant løsning. 

Obligatorisk eller frivillig. Dette spørsmålet har vært omfattende diskutert. Konklusjonen i Zürich var 

klar, frivillighet er nødvendig for suksess, men ordningen der var 1-til-1-basert. Ordningen i 

Manchester, som avviker ganske mye fra det arbeidsgruppen ser for seg, innebærer at alle aktiviteter 

i ordningen foregår i lunsjer eller på kveldstid, er frivillige og ikke del av undervisningen, med unntak 

av halvårlige møter med en «clinical advisor». Disse møtene er knyttet til mappeevaluering. Alle 

studentene har en slik klinisk rådgiver i 3.-5. studieår, og møter studenten ikke opp ansees det som 

«professional concern». Ved KI fant man at studentene hovedsakelig støttet en obligatorisk ordning. I 

en kvalitativ studie derfra kommer det frem at mange mente at de aldri ville ha forstått hvor viktig 

deltakelse i mentorgruppen var om de ikke hadde måttet delta over flere år. Det var først etter 1-2 år 

at nytten virkelig gikk opp for dem. 

En obligatorisk ordning har også den fordel at gruppene vil bli stabile. Eventuell avgang og påfyll vil 

være regulert, noe som gruppedynamisk er en fordel. Det vil også utfordre studentene om de skulle 

komme i gruppe med andre studenter de synes det er vanskelig å forholde seg til. I slike situasjoner 

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds
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er det lett å trekke seg tilbake, men det ligger implisitt viktig læring for legerollen i nettopp å stå i 

relasjoner som er problematiske. Ved KI hadde de også erfart at i den (lille) grad studenter hadde gitt 

uttrykk for misnøye med mentorordningen og ønsket seg dispensasjon fra den, gjaldt det nettopp 

studenter som mentorene mente virkelig trengte tettere oppfølgning.  

Studentene i arbeidsgruppen stiller seg positiv til en obligatorisk ordning, hvis denne holder høy 

kvalitet. 

Studieadministrativt representerer et obligatorisk tilbud et problem da dette forutsetter at fakultetet 

tilbyr erstatning i en eller annen form dersom tilbudet ikke kan benyttes, for eksempel ved sykdom.  

Omfang. Studentene ved KI ønsket hyppigere kontakt enn én gang i semesteret. I noen tilfeller 

skjedde dette på mentors eget initiativ for eksempel i form av invitasjon til sitt fagmiljø. Slike ekstra 

aktiviteter ble imidlertid mentoren ikke honorert for og de fremgikk ikke i regnskap og oversikter. 

Arbeidsgruppen mener at en løsning med to halve dager(4 timer) per halvår er bedre enn KIs løsning 

både når det gjelder utviklingen av relasjoner og fordi det gir mer fleksibilitet i gjennomføringen KI-

studentene var klare på at møter ikke bør avholdes sent i halvåret pga. eksamensforberedelser, og at 

et tidlig møte er viktig for å komme i gang. Arbeidsgruppen mener at begynnelsen av september, 

månedsskiftet oktober/november, midten av februar og månedsskiftet april/mai er egnede 

tidspunkter. Med modulovergripende ordning blir det nødvendig å plassere disse dagene samtidig for 

flere moduler. Hvis vi tar høyde for at det kan bli mangel på mentorer, og at noen mentorer kanskje 

ønsker seg mer enn én gruppe, vil det være en fordel om de halve dager i modul 1-2 ikke er på 

samme datoer som de halve dager i modul 3-6. 

For å redusere den studieadministrative belastningen ved fravær fra enkeltmøter, kan det legges opp 

til et minimumskrav for deltakelse, for eksempel slik: Hver enkelt student vil i pulje 1 ha 8 møter 

(krav om oppmøte på minst 6 møter innen utgangen av modul 2), og i pulje 2 vil man ha 10 møter 

(krav om oppmøte på minst 7 møter innen utgangen av modul 6).  

Arbeidsgruppen foreslår: 

Mentorordningen bør inngå som en obligatorisk del av undervisningen ved fakultetet. 

Det bør settes av fire halve dager per studieår til å avholde gruppemøter, samtidig innen modul 1-2 

og modul 3-6, men på forskjellige datoer for modul 1-2 og modul 3-6. Spørsmålet om ytterligere 

dokumentasjon for tilfredsstillende deltakelse avgjøres i detaljutredningen. KIs løsning peker seg her 

ut som spesielt interessant. 

Organisering, mentorrekruttering og kompetanseutvikling 
Organisatorisk ramme. Administrasjon av mentorordningen legges inn i den løpende driften av 

studiet. Møter legges inn i timeplanen til studentene av modulkoordinatorer på fastsatte dager som 

er satt av til møter i mentorgruppene. Grupper tilordnes ved oppstart av ordningen, og suppleres 

med nye studenter ved semesterstart. Studiekonsulentene i de respektive moduler holder oversikt 

over studenter i sine kull, og ser til at alle studenter har tilhold i en mentorgruppe. Møtene kan 

legges inn i emnebeskrivelsene som obligatorisk undervisning, og fremmøte kan håndteres på lik linje 

med annen obligatorisk undervisning i studiet. Ved utveksling vil studentene få fritak fra møtene i det 
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aktuelle semester/modul.  Det kan være behov for at man legger et overordnet koordineringsansvar 

på fakultetsnivå, også for å gi et kontaktpunkt mellom faglig og administrativ håndtering av 

mentorordningen.  

Faglig ledelse og rekruttering. Den faglige ledelse, inkludert utvelgelse av og kvalifisering av 

mentorer, tillegges et eget mentorutvalg, bestående av en faglig leder for mentorordningen, 

utdanningsleder eller en annen representant for hver av de tre instituttene, en studieadministrativ 

ansatt og to studenter. Utvalget kan ev. suppleres med ytterlige to vitenskapelige ansatte. Utvalget 

vil ha i oppgave å identifisere og utpeke mentorer og ha et ansvar for å utvikle og kvalitetssikre 

innholdet i ordningen. Det vil kunne arrangeres egne årlige møter eller seminarer for mentorene, 

etter modell fra praksislærerseminarene.  

Et springende punkt er rekruttering av mentorer og utvikling av deres kompetanse. Ved KI ble det 

brukt snøballrekruttering av KI-ansatte og sykehusklinikere i Stockholms-området. Studentene der ga 

uttrykk for at de ønsket å ha leger i klinisk arbeid som mentorer. Frem til nå har KI ikke rekruttert 

primærleger, men det vurderes nå. Studentene i arbeidsgruppen mener at klinisk er faring er 

nødvendig for å være mentor, men at vedkommende ikke fortsatt må være i klinisk arbeid. KI har litt 

flere studenter enn UiO (11 kull a 160 studenter mot 12 kull a 110), og trengte 440 mentorer pga. 

små grupper. Den rekrutteringen har de klart. I perioden 2007-2014 er over 500 mentorer 

«utdannet», ca. 30-40 % ønsker å fortsette etter å ha hatt en gruppe gjennom hele studiet. Bare et 

par stykker har ikke fått fortsette pga. dårlige tilbakemeldinger. 

KI skulle likevel gjerne ha kunnet gi mentorene en sterkere kompetanseutvikling. De har ikke hatt råd 

til egne fagutviklingsdager, så den såkalte utdanningen har bestått i at mentorene møtes før hver 

workshopdag. De går gjennom filmer og artikler, og diskuterer erfaringer med mentorarbeidet. Dette 

skjer om ettermiddagen og de får litt mat. Det tilbys to møtealternativer per semester, altså avholdes 

22 slike møter per år. Mentorenes støttefunksjon ligger hos professor Astrid Seeberger, som har tatt 

initiativet til og ledet ordningen. Støttefunksjonen brukes blant annet om det er bekymring knyttet til 

en student. 

Den sterke understrekningen fra studentenes side i arbeidsgruppen om å holde høy kvalitet på 

mentoreringen stiller store krav til rekrutterings- og kompetanseutviklingsprosessen. 

Snøballmetoden høres tiltalende ut, da borger kvaliteten på mentoren på en vurdering fra kolleger 

som allerede er inkludert i ordningen. Spørsmålet er likevel om fakultetet bør investere noe mer i 

kvalifiseringen av mentorer enn det KI har gjort. 

Det må anses som en fordel om fakultetet alene vil kunne fylle behovet for mentorer, bl.a. ved å 

utnytte ledig undervisningskapasitet. Det er tilstrekkelig mange professorer ved fakultetet, men ikke 

alle har klinisk erfaring, og ikke alle er leger. Fordelen ved kun å bruke fakultetets ansatte er at UiO 

som arbeidsgiver kan styre ressurser til intern kompetanseutvikling i den utstrekning man finner det 

ønskelig. På den annen side er motivasjon vesentlig. Ordningen vil neppe være tjent med at 

professorer som ikke ønsker å være mentorer blir presset inn i rollen. Fakultetet har mange lektorer i 

deltidsstillinger i allmennmedisin og på sykehus i Helse Sør-Øst. Disse kan være aktuelle. Likevel må 

det nok legges opp til rekruttering utenfor fakultetets rekker for å sikre kapasiteten.  

Bruken av sykehusklinikere i universitetsklinikkene i Stockholmsområdet var uproblematisk for KI 

fordi det ligger i ansettelsesbetingelsene til alle leger i disse klinikkene at de bruker minst 30 % av sin 
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tid til undervisning. Honorering der gis direkte til legen om hun gjør mentorarbeidet på sin fritid, 

mens den går til den kliniske avdelingen om hun gjør det i arbeidstiden. Ved de norske lærestedene 

utenfor Oslo brukes, eller planlegges brukt, aktive klinikere i allmenn- og spesialistmedisin i 

omegnen. I Oslo brukes slike leger i dagens frivillige ordning. UiO må være forberedt på å ta slike 

eksterne ressurser i bruk. Erfaringer fra Tromsø tyder på at mentorer trives med å være i par, og i 

Bergen legges det opp til dette. Vi ser ikke at det vil være mulig å rekruttere i så stort omfang ved 

fakultetet i Oslo. 

Studentene i arbeidsgruppen er ikke imot at man rekrutterer pensjonerte leger, så lenge deres 

mentorarbeid holder høy kvalitet. 

Honoreringen ved KI er SEK 3000 per workshopdag. Honoreringen bør ikke være motiverende i seg 

selv, men må være tilstrekkelig til at eksterne mentorer føler at innsatsen verdsettes. 

Arbeidsgruppen foreslår: 

Administrasjon av ordningen (innplassering i studietimeplan, gruppetilordning, mentorfordeling etc.) 

legges til den eksisterende studieadministrative driften av medisinstudiet. 

Den faglige ledelse, inkludert utvelgelse av og kvalifisering av mentorer, tillegges ett fagmiljø.  

Mentorer må først og fremst rekrutteres blant universitetets egne ansatte, inkludert 

lektorene/praksisveilederne, men det må også tas høyde for et behov for å rekruttere flere. Mest 

aktuelle er da leger i klinisk arbeid i Oslo-området. Det kan også være aktuelt å rekruttere 

pensjonerte leger. 

Ressursbehov 
Basert på en ordning med i gjennomsnitt sju studenter per gruppe som strekker seg fra modul 1 til 

modul 6 (de første 4,5 årene av studiet), og årskull på 220, vil det (220 x 4,5 = 990) være behov for å 

etablere totalt 141 mentorgrupper og mentorer når ordningen er fullstendig iverksatt.  

Gitt at vi deler studentene i to puljer vil det være behov for 63 grupper for studentene i pulje 1 

(modul 1 og 2) og 78 grupper for studentene i pulje 2 (modul 3 til og med modul 6).  

Gitt et omfang på fire møter av tre timers varighet per år for hver gruppe vil omfanget av 

mentorordningen (med en faktor på 2,0 timer per time, som for annen gruppeundervisning) bli:  

Pulje 1: 63 grupper x 4 møter/år x 3 timer x faktor på 2: 1512 timer.  

Pulje 2: 78 grupper x 4 møter/år x 3 timer x faktor på 2: 1872 timer.  

Totalt gir dette 3384 timer. Da er det ikke lagt inn ev. timebruk til 1-til-1 tilbakemelding. 

Oslo 2014 legger opp avvikling av pbl fra og med modul 3. Pbl var svært ressurskrevende 

undervisningen, og vi tenker at kapasiteten som frigjøres til en viss grad vil kunne brukes inn i 

mentorordningen. For de som er universitetsansatte vil timene bli tellende i det individuelle 

timeregnskapet.  
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Mentorordningen vil beslaglegge administrative ressurser. Vi foreslår en desentralisert modell som 

vil være mindre ressurskrevende enn en sentralisert modell, da det siste vil kreve at det etableres et 

eget system på utsiden av de regulære studieadministrative systemene knyttet til 

modulkoordinatorer og studiekonsulenter.  

Mentorordningen vil kreve noen ressurser til drift, bl.a. knyttet til kompetansehevende aktiviteter for 

mentorene, slik som et mentorseminar. 

Tidsplan 
Mentorordningen bør implementeres gjennom en pilotfase med tentativ oppstart våren 2016. 

Studieplanen vil ikke være fullt implementert, men det har ikke avgjørende betydning.  Hensikten 

med pilotfasen er å teste ut ordningen for 3-4 grupper i hver av de to puljene over en periode på ett 

år. Pilotfasen må brukes til å vinne erfaringer med innhold og form, etablere mentorutvalget og en 

gruppe av mentorer som kan formidle erfaringer. Det bør så gjøres en systematisk evaluering, bl.a. 

med intervjuer av deltakerne, med sikte på iverksetting av ordningen i full skala fra vår 2017.  
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Appendix 

Innspill til innhold fra studentrepresentantene 
 

Hva er en god lege/behandler? Hvilke egenskaper trengs? Hvordan kan vi tilegne oss de 

egenskapene? Dette bør kanskje være et tilbakevendende tema.  

 

Hvordan være en god student? Teknikker for å tilegne seg riktig stoff, legge seg på riktig nivå når man 

ikke har pensum, men kun anbefalt litteratur og læringsmål. Hvordan prioritere i lesingen? Hvordan 

tilegne seg praktiske ferdigheter? Hvordan komme seg ut på sykehusene og hospitere - by seg fram?  

 

Ledelse - hva forventes av deg?  

 

Forhold til andre kolleger, i forskjellige yrkesgrupper  

 

Roller - som student og lege 

Stressmestring - som student og som lege. "Flink pike"- syndrom. Hvordan koble av, legge fra seg 

ansvar? 

Krisehåndtering, hvordan takler man vanskelige situasjoner?  

 

Kommunikasjon med forskjellige pasientgrupper  

Når pasienten ønsker noe annet enn det du mener er riktig - pasientmedvirkning  

Egne fordommer: bevisstgjøres dem og reflektere rundt hvordan man unngår at de farger møtet med  

pasienten. Både fordommer rundt etnisitet, kjønn osv., men også rundt helseatferd blant pasienter.  

 

Sosial ulikhet i helse 

Empati - hvordan møte pasienten? Ulike strategier fungerer for ulike pasienter  

Forhold til pårørende - hvordan ivareta både pasienten og de rundt? Særlig når pasienten er barn?  

 

Etikk:   

- Problemstillinger som opptar medlemmene i gruppa 

- Aktuelle temaer? Sykehjemsbemanning, reservasjonsretten, omskjæring av gutter i offentlig 

helsevesen etc.  

- Prioritering, i stor og liten skala, helsekøer, behandling 

- Taushetsplikt  

Etiske diskusjoner bør springe ut fra gruppas interesser. Diskusjon av hårsåre temaer kan ha et 

læringsutbytte i seg selv 
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Ordningen i Cardiff – Mentorhåndbok 
 

University of Cardiff har også en mentorordning for medisinstudenter og har i tillegg utarbeidet en 

håndbok for mentorer. Dette anses som nyttig bakgrunnsmateriale, spesielt siden vi ikke har funnet 

andre, liknende håndbøker i litteraturgjennomgangen.  Fra håndboken hitsettes:  

Academic Mentors are supported by the Institute of Medical Education and are offered a short e-
learning course where they can find out about being an Academic Mentor and how to access advice 
and services. There is an administrator at Medic Support who can help Academic Mentors access 
further support, discuss their student allocations or any other issues that may arise through their 
work as Academic Mentors. 
 
Academic Mentor Training 
It is important to undertake training in the role of an Academic Mentor. We would like all AMs to 
undertake our e-learning module before beginning their work. Even if you are already an AM, it serves 
as a refresher and has any incorporates any changes for the coming year. The e-learning module can 
be found at: http://bit.ly/1b6CeKZ and will take only a short while to complete. Of course if you were 
an AM last year you can refresh yourself on the working of the scheme through this e-learning 
module. 
 
Dokumentet er i sin helhet tilgjengelig på nettsiden 
 
http://medicine.cf.ac.uk/media/filer_public/af/df/afdfc70a-7dc0-412c-97fa-
c93fc8226339/academic_mentor_handbook_2014-15_v4.pdf 

  

http://bit.ly/1b6CeKZ
http://medicine.cf.ac.uk/media/filer_public/af/df/afdfc70a-7dc0-412c-97fa-c93fc8226339/academic_mentor_handbook_2014-15_v4.pdf
http://medicine.cf.ac.uk/media/filer_public/af/df/afdfc70a-7dc0-412c-97fa-c93fc8226339/academic_mentor_handbook_2014-15_v4.pdf
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Ordningen ved KI 
Arbeidsgruppen fant redegjørelsen for hvordan KI har organisert sitt mentorprogram så interessant 

at hovedtrekkene gjengis her. 

Fullt utviklet ordning har vært i drift siden 2007. Motivasjon for ordningen var stadig hyppigere 

rapporter om at medisinstudenter og leger så ut til å ønske seg ut av studiet og yrket. Hovedformål 

med ordningen er økt selvinnsikt og humanistiske kvaliteter (bevart empati, ærlighet og 

samfunnsperspektiv). 

KI-studiet har tre «strimmor», en primärvårdsrettet, en forskningsrettet, og en om personlig og 

profesjonell utvikling. Mentorordningen inngår i sistnevnte. Studiet går over 11 terminer (semestere) 

og ordningen omfatter samtlige. En sentral opplysning er at faget personlig og profesjonell utvikling 

ansees som et undervisningsfag på linje med andre fag og dermed er ikke mentorordningen noe som 

foregår på siden av studiet for øvrig. 

Mentoreringen foregår i grupper på fire studenter, som går på samme kull. De har samme mentor 

gjennom hele studiet. Deltakelse er obligatorisk.   

Mentorene skal være gode kliniske forbilder, ha genuin interesse for veiledning og være sykehusleger 

(denne siste avgrensningen er under diskusjon). Det finnes utenfor mentorordningen særlig to andre 

emner som er i grenseflaten til mentorordningen: 

1) I 5. og 6. termin holdes Balint-seminarer i ordinære 6-8 studenter store smågrupper, med 

vekt på forståelse for egne psykologiske reaksjoner, opplevelse av helsetjenesten, rolle i 

samfunnet og det å drive god behandling. Også disse er obligatoriske. 

2) I primärvårdsstrimman drives kommunikasjonsundervisning med særlig vekt på strukturen i 

konsultasjonene. 

Både mentorordningen og Balintgruppene ansees som svært verdifulle av studentene, og bare noen 

få studenter synes det er dumt at dette er obligatorisk. I noen tilfeller skyldes det kvaliteten på 

mentoreringen, men de har også erfart at enkelte av de som er negative til det obligatoriske er 

studenter som mentorene mener særlig trenger tilbudet. For mange har mentorgruppene utviklet 

seg til å bli kjernegrupper av gode venner for livet. 

I hver termin foregår gruppementoreringen i løpet av én dag, en såkalt workshop-dag.  Innholdet er 

tydelig definert. Først gjennomgås filmer KI har produsert, de har ulike temaer vedrørende 

psykologiske aspekter, etikk, mellomkulturelle utfordringer etc., og diskuteres av studentene. Etter 

dette får studentene artikler de skal studere og diskutere i gruppen mens de én og én har en 30-45 

minutters mentorsamtale med mentor alene. Før denne samtalen skal studenten har utfylt et skjema 

med egenvurdering (over en lest bearbeidet etter et skjema fra Canada 

(http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds) ). Skjemaene (et per semester) 

oppbevares av studenten selv gjennom hele studiet og skal danne utgangspunkt for en 

eksamensoppgave i profesjonell og personlig utvikling (en reflekterende tekst på minimum fire sider 

med klare kriterier for innhold og kvalitet). Den tredje delen i workshopdagen er at studentene er 

med mentor på dennes arbeidsplass. Alle deler er populære, men etter de 3-4 første terminene ser 

det ut til at denne siste delen i mindre grad gjennomføres lojalt. Dette forklares med at studentene 

da har så mye annen tilgang til klinikken. 

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds
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Workshopdagen har vanligvis vært lagt i tiden rett før termineksamen, og dette betraktes av 

studentene som et stort problem.  

De fleste mentorene har én gruppe, noen få har to. Mentorene har et felles mentormøte før hver 

workshopsdag (ikke alle møter). KI har ikke hatt råd til egne utdanningsdager, så all utvikling av 

mentorer skjer her. De går gjennom filmer og artikler, og diskuterer erfaringer med mentorarbeidet. 

Dette skjer om ettermiddagen og de får et smørbrød. Det tilbys to møtealternativer per termin, altså 

avholdes 22 slike møter per år. Mentorenes støttefunksjon ligger hos professor Astrid Seeberger, 

som har tatt initiativet til og ledet ordningen. Støttefunksjonen brukes blant annet om det er 

bekymring knyttet til en student. I løpet av de sju årene har to studenter etter hvert kommet til at de 

bør gjøre noe annet enn legearbeid. 

Bytting av grupper fordi folk tar permisjoner etc. har det vært begrenset av, og det oppfattes ikke 

som noe stort problem. Grupper kan bli litt små, men det kommer nesten alltid nye studenter til som 

det kan fylles opp med. Fire i gruppen ansees av alle som ideelt. 

Studentene har hatt lite innflytelse på ordningen. I ett tilfelle har de endret innholdet i en 

workshopdag.  

I slutteksamen har de en praktisk prøve og en reflekterende oppgave (nevnt ovenfor). Her skal de gi 

en kritisk analyse av egen utvikling over tid og lage en handlingsplan (planen bedømmes ikke). De kan 

diskutere oppgaven elektronisk med sin mentor før de leverer. Mentorene kjenner 

bedømmelseskriteriene. Ca. 3-4 studenter per termin stryker på denne oppgaven. 

Det trengs 40 mentorer per kull, i alt 440 mentorer til enhver tid. Til nå er over 500 «utdannet», ca 

30-40% ønsker å fortsette etter å ha hatt en gruppe gjennom hele studiet. Bare et par stykker har 

ikke fått fortsette pga. dårlige tilbakemeldinger. 

Mentorene får SEK 3000 per workshopdag. Hvis de får fri fra sitt kliniske arbeid til å gjøre det, går 

beløpet til arbeidsgiver. Mentorene er ansatt i sykehus knyttet til KI, men er ofte ikke 

universitetsansatte. Dette regnes som et lite problem da alle leger på universitetssykehusene anses å 

ha undervisningsplikt ca. 30% av sin arbeidstid. Mentorene kan bruke mer tid på mentorering enn 

workshopdagen, men det får de ikke betalt for. Mange tilbyr studentene å ta kontakt om de trenger 

det. KI bruker ca. 2,7 mill SEK per år på mentorordningen. Ordningen krever mye logistikk.  
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Ordningen i Manchester 
Samtale med Joanne Hart, Manchester Medical School (MMS) 

Jo Hart er psykolog og ansvarlig for de to første årene av studieprogrammet (Phase 1). Hun regner 

seg ikke som ekspert på mentorprogrammene, men har betydelig erfaring med å administrere dem. 

Hun snakker lett forståelig engelsk og kan egne seg som innleder her. For øvrig er det en allmennlege 

som har ansvaret for å følge med på studenterfaringer (Director for Student Experiences). 

MMS har 300 nye studenter årlig inn første år, fra tredje år får de ytterligere 100+ fra St. Andrews og 

en internasjonal skole i Malaysia, så de uteksaminerer ca. 450 per år. De har flere ”peer mentoring 

schemes”, og en viktig begrunnelse er at over mange år på den årlige, nasjonale 

studenttilfredshetsundersøkelsen i UK svarer mange medisinstudenter ved MMS at de føler seg som 

et ”nummer i rekka”. Som Jo sier: ”Vi vet hvem de beste og dårligste er, men de fleste kjenner vi 

ikke.”  

MMS har trukket den konklusjon fra litteraturen at studentene MINST har behov for mentorering i 

tre sårbare tidsperioder, når de begynner, når de begynner i klinikken, og når de skal uteksamineres. 

De mentorprogrammene de bruker har de hentet fra Manchester University og tilpasset legeskolen. I 

hovedsak dreier det seg om tre forskjellige tilnærminger, og alle tilbys alle studentene. 

1) Erfarne studenter fungerer som mentorer/faddere for etterfølgende studenter. MMS skiller 

mellom ”peer assisted learning” og ”peer mentoring”, fordi de også i ikke liten utstrekning 

bruker studenter som faglige veiledere for ferskere studenter. Startordningen hun beskriver 

likner mer på en litt utvidet fadderordning. Alle førsteårsstudenter blir fra første dag 

tilordnet annenårsstudenter. Disse igjen søker om å få være slike faddere, det er vanligvis 

200 søkere, og fem spesialtrente tredjeårsstudenter plukker ut de som får lov til å være 

faddere. De som blir plukket ut får et tre timers treningsprogram som går mest på 

grensesetting. Man ønsker å forhindre at de tar på seg for store akademiske og personlige 

veiledningsoppgaver. ”Premien” for å være fadder får de gjennom en attest – og i tillegg sist 

høst en hettegenser med ”Peer mentor” på (noe de skal ha satt veldig stor pris på). 

Studentene organiserer ulike sosiale aktiviteter (første kveld – ut på ”curry”, fyller tre 

Manchester-restauranter, senere fotokonkurranser, skattejakt etc, altså studentikose 

aktiviteter). Et tilbakevendende tema (og problem) er at nå er ca. 25-33% av studentene 

muslimer og rører ikke alkohol. Man tilstreber derfor at samlinger etc i mindre grad har 

festlig karakter. Generelt erfarer de likevel at disse fadderordningene har hatt positiv effekt. 

2) Alle skal ha en ”clinical advisor” (klinisk rådgiver) gjennom alle fem årene. Rådgiveren er en 

ferdig lege i klinisk arbeid, og det dreier seg om 1-1 mentorering. Student og rådgiver møtes 

to ganger per år minst, ca 30 minutter. Hver kliniske rådgiver har 8 studenter. Nylig har de 

skalert dette noe ned fra å gjelde hele studiet til bare å gjelde 3-5. år, da de har funnet at de 

kliniske rådgiverne har mindre å tilby studentene de to første årene. Generelt mener de at 

den tidsmengden som går med for hver rådgiver ikke er stor. Rådgiverne befinner seg på 

samme sykehus som studentene (studentene ved MMS er tilordnet flere forskjellige 

sykehus), og er forholdsvis erfarne leger. Egentlig ville man gjerne hatt yngre leger, fordi de 

fungerer bedre som rollemodeller, men fordi de bytter jobber hele tiden blir de for ustabile 

som mentorer. Et problem er at den kliniske rådgiveren også er den som overser mappen til 
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den aktuelle studenten, noe Hart er uenig i pga habilitetsproblematikk. MMS vil trolig løse 

problemet ved å sørge for at andre rådgivere tar seg av mappevurderingen. 

3) Forholdsvis nylig har MMS valgt å tilordne alle studentene til ”samfunn” (communities), 18 i 

tallet, litt i likhet med ”houses”-tradisjonen fra gamle universiteter. Samfunnet har en ”staff 

champion”, men er studentledet. Hvert samfunn har inntil 120 studenter jevnt fordelt over 

årskullene, ca. 25 fra hvert kull. Dette er et forsøk på å gjøre det digre smått. Samfunnene 

har hvert sitt online forum, tidligere studenter, nå leger, forblir gjerne medlemmer, og man 

ser mye mer kollegastøtte gjennom dette. Den kliniske rådgiveren nevnt ovenfor er knyttet 

til samme samfunn som sine studenter. Både fadderordningen nevnt ovenfor og den 

studentledede faglige veiledningen foregår internt i hvert samfunn. MMS håper at dette skal 

bidra til sterkere tilknytning mellom studenter på ulike kull, mange klarer seg uten, men 

mange trenger dette. Alle programmene/ordningene vil etter hvert bli organisert innen disse 

samfunnene. 

Det er ikke lett å få tak i nok kliniske rådgivere. Noen har veldig lyst, noen presses til det. I det senere 

har det blitt mindre av det siste, dels pga at situasjonen i NHS ikke gjør det mulig for leger å ta på seg 

tilleggsoppgaver, altså leger vil ikke lenger la seg presse til disse oppgavene. Mentorer får ikke betalt. 

Man har forsøkt å få opp å stå et treningsprogram, men det har vært vanskelig å få nok påmeldte, så 

det ligger litt brakk. Samtidig er det et sterkt ønske fra fakultetet, fordi de har erfart at enkelte 

kliniske rådgivere som ikke har vært spesifikt trent og heller ikke deltar i undervisningen har gitt til 

dels svært feilaktig informasjon. 

På konkrete spørsmål fra meg svarer Jo følgende: 

A. Obligatorisk eller frivillig? 

a. Alle knyttes til samfunn, men det er frivillig å delta i aktiviteter. Alle 

førsteårsstudenter knyttes til en andreårsstudent, men de må ikke delta i aktiviteter. 

b. Møter med kliniske rådgivere er obligatorisk, manglende møte fører til bekymring 

(”professional concern”). 

B. Hvordan komponeres ev. grupper? 

a. Førsteårsstudenter allokeres nesten tilfeldig til PBL-grupper (noen særordninger for 

internasjonale erfarne studenter (1. år i MMS, men egentlig 3. års) 

b. Samfunn knyttet til sykehussektorer studentene skal være i i kliniske år.  

c. Kliniske rådgivere – tilfeldig allokert innenfor samfunn. 

C. Hvor omfattende er programmene? 

a. Bortsett fra første dag første år brukes ikke undervisningstid. Alt foregår på kveldstid 

eller i lunsjer. 

D. Hvor mye er studentledet? 

a. I samfunnene er det studenter som utvikler innholdet i aktivitetene. 
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b. I møtet med kliniske rådgivere er det studentene som tar opp spørsmål, men noe 

styres av krav til innhold i studentmappen. 

E. Hva erfarer mentorene? 

a. Studentmentorene er svært entusiastiske og det er stor søkning. 

b. Kliniske rådgivere får en treningsøkt, og har tilgang til støtte og dokumentasjon 

online. De er alle sykehusleger el fastleger. Noen har universitetsansettelse ved siden 

av. Ingen er helt ute av klinisk arbeid. Entusiasmen er varierende. Noen ganger er det 

vanskelig for studentene å få arrangert et møte med dem. 

c. ”Staff champion” i samfunnene har variert klinisk eller ikke-klinisk bakgrunn. De ble 

forespurt på bakgrunn av forslagslister fra studentene om hvem de ville ha. Man 

måtte rekruttere noen flere også. 
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Ordningen i Bergen 

 

Profesjonsgrupper i medisinstudiet 

Forslag fra profesjonalitetskomitéen til Programutvalg for medisin 

- mai 2014 -  
 

Bakgrunn:«Profesjonsgrupper» er veiledete grupper hvor studenter på samme kull kan dele og 

reflektere over sine erfaringer, og utfordringene i studiet og yrket, samtidig som de blir kjent med 

erfarne leger. Dette er fra mange hold blitt fremhevet som en ønskelig modell for medisinstudiet i 

Bergen, og nevnes i utredningen «Dannelse til lege» fra 2013. Programutvalget for medisin vedtok 

2.4.14 en pilotering av profesjonsgrupper for kull 13, andre studieår, fra høsten 2014.  

 Profesjonalitetskomitéen har laget et forslag som skisseres i det følgende. 

Gruppeundervisningen må være et godt tilbud for mentorer og studenter, den bør ikke bli for 

omfattende og kostbar, men allikevel romslig og innholdsrik nok til å bety en meningsfull forskjell i 

studentenes dannelse til leger.  

 

Mentorene: En varig ordning med profesjonsgrupper vil være avhengig av at leger i bergensområdet 

ser det som attraktivt å være mentorer. Faglige og menneskelige insentiver må stå sentralt, da 

økonomien i dette ikke vil være avgjørende for potensielle mentorer. Parallelt med planleggingen av 

opplegget for studentene må vi derfor planlegge opplæring og oppfølging av mentorene. Vi bør tilby 

en mentorsamling i halvåret. Hvis det første kullet av mentorer opplever ordningen som attraktiv og 

utbytterik vil det bety mye for rekrutteringen i fremtiden. I en eventuell permanent ordning vil det bli 

behov for 40 mentorer på hvert av de fem siste studieårene, altså 200 mentorer til enhver tid.  

 

Omfang 

Hver mentor arbeider 4 x 3 timer + 2 timer med individuell veiledning. Dvs 14 timer per 

undervisningsår. 

 

Kostnader 

 40 mentorer à 14 timer = 560 lærertimer. Med forberedelsesfaktor 2 utgjør det ca 7000 kr 
per år per mentor. Blant mentorene som starter høsten 2014 er det ca 30 % som er i 
vitenskapelige stillinger, disse vil ikke få ekstra lønn, men får mentorvirksomhet tellende i 
undervisningsregnskapet. Utgiftene til mentorer blir da ca 200.000. 

 Informasjonsmøte i Bergen høsten 2014 med middag for ca. 60: 
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 Mentorsamling våren 2015 for ca 45: 
 

 

A. Skisse til praktisk gjennomføring 

 

 Deltakelse er obligatorisk.  

 Kullet deles i 20 grupper a 8 studenter. Gruppene settes sammen ved stratifisert utvalg for å få 
jevn fordeling av kjønn, alder, utdanning, jobberfaring m.m. 

 To leger er veiledere i hver gruppe. Disse kan med fordel ha ulik yrkespraksis og erfaring. 
Erfaringer fra Tromsø viser at mentorene trives med å være i par, og at det gjør ordningen mer 
robust ved fravær o.l.. 

 Gruppen får nye veiledere etter 2,5 år. Dette kan skje ved en enkel rotering hvor mentorene 
skifter gruppe. 

 Gruppene skal gjennomføre to møter à 3 timer per semester.  
o Møte 1 innen utgangen av oktober, møte 3 innen utgangen av februar 
o Mentor finner tidspunkt som passer 

 Hver student får en halv time til personlig veiledning per år, med én av mentorene. 

 Individuelle samtaler: Vi lager en struktur med tips om viktige temaer i samtalen. 
 

Innhold og formi profesjonsgruppene: 

Det bær være både strukturerte oppgaver og disponibel tid som kan brukes slik gruppen vil. Fokus 

bør være på profesjonalitet og dannelse med vekt på erfaringer fra studiet, pasientens perspektiv, 

yrkesrollen og trivsel i faget. Læringsutbyttebeskrivelsen for profesjonalitetssøylen angir 

læringsmålene. Det bør utvikles en temabok med forslag til temaer, øvelser, pensumtekster, 

gruppepedagogikk osv. Se egen liste over aktuelle temaer lenger nede i dokumentet. 

 

 Forslag til struktur for 3-timersmøter andre studieår: 
o Time 1. Presentasjon og planlegging. Avklaring av forventninger, mentors rolle. 
o Time 2 og 3. To studenter har samtalt med en pasient og viser samtalen på video, ca 20 

minutter. Etterpå reflekterer gruppen over samtalen, hva pasienten forteller og hva 
intervjuerne opplevde. Læringsutbyttebeskrivelsen kan gi ideer til refleksjonen. En slik 
struktur likner PASKON som studentene kjenner fra før, med pasientsamtaler og 
refleksjon i plenum.  

o Andre temaer for diskusjon kan være studiemessige utfordringer, tids- og 
eksamenspress, holdninger møtt blant lærere, personale og medstudenter. 

 

Mentorenes rolle: 

Mentorenes viktigste funksjon er å tilby en relasjon til studentene – å skape trygghet og en åpen tone 

i gruppen som gjør at studentene kan tenke høyt, dele sine erfaringer og følelser, stille spørsmål og 

være uvitende uten for mye engstelse. Mentorene er rollemodeller, de bør bestrebe seg på å lytte, 

stille spørsmål og anerkjenne tenkning blant studentene, fremfor å legge frem egne oppfatninger og 
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synspunkter. Mentorenes funksjon som hjelpere er beskrevet av Søren Kierkegaard i 1859: 

«Forholdet mellom hjelperen, og den som skal hjelpes, må være slik – at man, når det i sannhet skal 

lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der hvor 

han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver som ikke kan det, han er 

selv i en innbilning når han tror han kan hjelpe en annen. For i sannhet å kunne hjelpe en annen, må 

jeg forstå mer enn ham – men dog først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, da 

hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min merforståelse gjeldende, så er det 

fordi jeg er forfengelig eller stolt, at jeg i grunnen i stedet for å gagne ham, egentlig vil beundres av 

ham. Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først ydmyke seg under 

den han vil hjelpe, og gjennom det forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene – at det å 

hjelpe ikke er å være den mest herskesyke, men den tålmodigste – at det å hjelpe er villighet til inntil 

videre å finne seg i å ha urett og ikke å forstå, hva den andre forstår.» 

 Mentorene skal også strukturere profesjonsgruppene, fordele oppgaver,føre fravær og 

organisere individualsamtalene.  

 

 

B. AKTUELLE TEMAER FOR PROFESJONSGRUPPENE 
GJENNOM MEDISINSTUDIET 

1) Mentormøte med film av pasientkonsultasjon. Et godt eksempel til etterfølgelse er 

videoveiledningen som allerede gjøres i allmennmedisin etter endt praksisperiode. Mye av dette kan 

brukes i mentorgrupper også. Pasientmøtet som filmes kan være hentet fra alle praksisperioder 

(sykehus, allmennpraksis, sykehjem, helsestasjon). Mentorene kan hjelpe med å finne pasient. 

Studentene skal i mentorgruppen gi hverandre tilbakemelding på konsultasjonen. Dersom man gjør 

dette flere steder i studieløpet, kunne det vært interessant å sammenligne konsultasjoner gjort tidlig 

i studiet med konsultasjoner mot slutten av studiet for hver enkelt student. 

 

2) Mentormøte med fokus på mestringsstrategier. Poeng: å gjøre studenter klar over at det finnes 

ulike mestringsstrategier og gjøre dem bevisst på hvilken strategi de automatisk velger å bruke i 

praksis, samt at de kan endre denne strategien. Mestringsstategiene kan også tas opp i individuell 

samtale med mentor i samtalen om studentens utvikling og sterke og svake sider. Studenter bør lese 

pensum om mestringsstrategier i forkant av mentormøtet. 

 

3) Mentormøter om erfaringer fra utplassering og praksis. Studenter kan skrive refleksjonsnotat etter 

utplassering der de løfter frem erfaringer som har preget dem både positivt og negativt. Dette skal 

brukes i gruppen, og studentene kan på denne måten lære mye av hverandre og få kjennskap og 

forståelse for andre synspunkter, opplevelser og erfaringer med klinisk praksis enn de selv sitter igjen 

med. 
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4) Mentormøte om rollemodeller. Etter å ha fått erfaring med å følge leger, bør studentene i gruppe 

reflektere over hva som er et godt og dårlig forbilde, og hvordan rollemodellene preger dem. 

Mentormøtet kan også fokusere på forskjellen mellom det eksplisitte og det uformelle pensum, for å 

gjøre studentene oppmerksom på den uformelle læringen av profesjonalitet som oppstår i møte 

mellom lege og student. 

 

5) Mentormøte om utvikling og endring, halvveis i studiet: Ett møte kan brukes til å se tilbake og 

reflektere over hva de har lært, og hvordan de har utviklet seg som person og som profesjonelle 

yrkesutøvere i løpet av tre år. Hvordan tror de de vil utvikle seg de neste tre årene?  

 

7) Mentormøte om tilbakemelding fra pasienter. Dersom det blir gjennomført at studenter skal få 

evaluering fra pasienter (i form av evalueringsskjema etter journalopptak) kan studentene ta dette 

med seg i gruppen og dele og diskutere de tilbakemeldingene de har fått på dette. Evt. kunne man 

filmet en pasient som gir tilbakemelding til student. Fokus for møtet skal da være refleksjon rundt 

hvordan studentene opptrer i profesjonell sammenheng, og hvordan de selv versus andre opplever 

dem. 

 

C. Forslag til struktur i individuelle samtaler mellom 
mentor og student 

Hver enkelt student og veileder skal møtes til individuell samtale en gang per semester. Her skal det 

fokuseres på studentens utvikling og studieløp, men samtalen er også viktig for ivaretagelse og bedre 

oppfølging av studenter, og for bredere vurdering av hver enkelt student. Samtalen vil være viktig for 

å avdekke problemer studenten kan ha faglig og sosialt, slik at nødvendige hjelpetiltak kan 

iverksettes. 

 

Vi foreslår at studenten må forberede seg på samtalen ved å svare på et spørreskjema elektronisk. 

Skjemaet skal være utgangspunkt for samtale med mentor. 

 

Studenten skal svare på seks faste spørsmål hver gang til den individuelle samtalen med mentor. I 

tillegg vil det være terminspesifikke spørsmål. Argumentet for faste spørsmål er at dette gir 

mentoren mulighet til å følge studenter over tid og gi dem tilbakemelding på deres utvikling. 

 

De seks faste spørsmålene: 

 

1) Hvordan trives du på studiet? 
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a. Faglig? 
b. Sosialt? 

2) Hvordan balanserer du skole og fritid? 
3) Hva  er dine styrker? 

a. Har de forandret seg siden sist samtale? 
4) Hva er dine svakheter? 

a. Hvordan jobber du med dem? 
5) Er det noe du synes er vanskelig i rollen som legestudent? 
6) Hvordan gikk det med forrige års mål? 

a. Har du mål for neste semester? Hvordan skal du nå disse? 
 

Eksempler på terminspesifikke spørsmål: 

Det er veileders ansvar å vite hvor studenten er i studieløpet, samt kjenne til oppbygningen av 

medisinstudiet i Bergen. 

 

1) Etter disseksjonsstart: 
a. Hvordan opplever du disseksjonen? 
b. Ville du hatt behov for mer/mindre refleksjon rundt dette? 

2) Etter klinikkstart: 
a. Hvordan synes du overgangen mellom preklinikk og klinikk har vært? 
b. Er legehverdagen slik du så for deg? Hvorfor – hvorfor ikke? 

3) Etter alle praksisutplasseringer: 
a. Hvordan har utplasseringen vært? Spesielle hendelser du vil trekke fram som gjorde 

inntrykk (positive og negative)? 
b. Var den noen leger/medstudenter/venner/familie utenifra du kunne dele 

opplevelser med om du hadde behov for det? 
4) Fra 4. studieår: 

a. Kjenner du deg komfortabel i rollen som legestudent og fremtidig lege? 
b. Klarer du å identifisere deg med rollen/ser du deg selv som lege i fremtiden? 

5) Fra 5. studieår: 
a. Føler du deg forberedt til yrkeslivet?  Ser du noen utfordringer? Er det noe som du 

særlig bekymrer deg over? 
6) Etter lisens: 

a. Har du jobbet som lege med lisens? Hvordan synes du det gikk? Var det noe du 
opplevde som spesielt utfordrende? Følte du deg forberedt/rustet nok? 

7) Før siste semester: 
a. Hva tenker du om turnus? 
b. Gruer du deg/gleder du deg til å å bli ferdig? 
c. Hva tenker du om det fremtidige livet som lege? Har du tenkt på spesialisering? 

 

Tilbakemelding fra veileder under samtale 

Veileder skal gi tilbakemelding til student om hvordan vedkommende fungerer i gruppen. Veileder 

skal også gi tilbakemelding på skriftlig arbeid (som refleksjonsnotater) eller filmer som student har 

tatt av pasientkonsultasjoner. Et eksempel er etter 3. og 4. semester når studentene skal følge 

pasient, og levere et notat som beskriver pasientens forløp gjennom sykehusoppholdet. Et 

refleksjonsnotat rundt dette kan passe fint å diskutere med veileder og det bygger også på hva som 
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er etablert i PASKON1.  

 

Ved behov for mer veiledning 

Studenter som trenger ekstra oppfølging, bør få tilbud om mer veiledning. Mentoren har ansvar for å 

videreformidle studentens ekstra behov til person på fakultetet som deretter har ansvar for å bistå 

studenten med ytterligere veiledning og hjelp. Den videre veiledningen må individualiseres og kan for 

eksempel være samtaler/oppfølging fra psykolog, fagansvarlig osv. Dette systemet må være på plass 

før mentorordning trer i kraft slik at vi er sikker på at studenter som blir fanget opp av mentor, og 

som trenger mer veiledning, faktisk får det. 
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Ordningen i Trondheim 
 

Mentorprogram (mail fra studieadministrasjonen der) 

Som en del av dette faget foreslår vi å opprette et mentorprogram for medisinstudentene som en 

videreføring av Lege-pasientkurset. Vi foreslår at mentorordningen tar utgangspunkt i LPK-gruppene og at 

hver gruppe får et mentorteam bestående av én allmennlege og én sykehuslege som følger studentene i 

gruppa gjennom hele studiet.  

 

• I Stadium I ser vi for oss at LPK vil gå som vanlig, men at studentene får en individuell 

underveisvurdering eller strukturert veiledning med mentor etter modellen som allerede er ferd med å 

innføres på LPK. Vi foreslår at sykehusmentoren går inn i team sammen med allmennlegen allerede fra 

første studieår og deltar i veiledningen av studentene. 

 

• I Stadium II og III foreslår vi at det for hver gruppe blir én gruppeveiledning per semester med begge 

mentorene til stede. I tillegg videreføres en individuell veiledning per student med én av mentorene. Her 

må det utarbeides et strukturert opplegg for samtalene.  

 

Forutsatt at en lege er mentor for kun én gruppe, trenger vi 30 legementorer pr kull. For å få til dette, må 

vi inngå et samarbeid med St. Olavs Hospital.  

Den totale arbeidsmengden for én mentor vil imidlertid bli på under ti timer årlig, så vi må kunne 

forutsette at noen leger vil kunne fungere som mentor for mer enn én gruppe.  

Det må utarbeides et opplegg med samlinger for leger som deltar i mentorordningen, og det må gjøres 

attraktivt å være mentor på  medisinstudiet.  

Vi forutsetter at ordningen må være obligatorisk for studentene. Opplegget må kvalitetssikres og 

evalueres i henhold til kvalitetssikringssystemet. 

 


