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Efni: Umsögn Félags læknanema um Frumvarp til laga um námslán og 
námsstyrki.

Félag læknanema fagnar því að verið sé að endurskoða núverandi námslánakerfi. 
Félagið gerir þó alvarlega athugasemd við þrennt í nýju frumvarpi sem 
sérstaklega varðar hagsmuni læknanema.

1. Læknanám við Háskóla Íslands er 6 ár. Samkeppnispróf er í námleiðina sem 
takmarkar árlegan fjölda læknanema. Því er ekki óalgengt að læknanemar fari 
oftar en einu sinni í inntökupróf en stundi í millitíðinni annað háskólanám. Í 9. gr. 
frumvarpsins er lagt til að hámarkseiningafjöldi sem lánað er fyrir lækki úr 480 
ECTS einingum í 420. Þýðir það að læknanemar sem stunda annað háskólanám í 
fleiri en fjórar annir áður en þeir komast inn í Læknadeild geta ekki tekið 
námslán allan námstímann sinn. Samkvæmt könnun sem Félag læknanema lagði 
fyrir læknanema sjá 7% læknanema fyrir sér að taka námslán lengur en 7 ár. Nýtt 
frumvarp mun því skerða möguleika um 7% læknanema til þess að stunda nám.

2. Í 11. gr. frumvarpsins stendur að námsstyrkur er veittur í níu mánuði á hverju 
skólaári. Námsárið í Læknadeild er lengra en víða annars staðar í Háskóla 
Íslands, allt frá því að vera 9,25 mánuðir í 9,75 mánuðir ef tekið er aðeins tillit til 
venjulegra prófdaga. Það kann að hljóma eins og lítill munur en taka verður tillit 
til þess að þessum  nemendum gefst styttri tími til að vinna á sumrin auk þess 
sem námslán og námsstyrkir sem veittir eru dreifast á lengri námstímabil. 
Mánaðarlegar greiðslur eru því lægri yfir námstímann og hlutfallslega eru 
námslán og styrkir samkvæmt nýju frumvarpi lægri hjá læknanemum en hjá 
mörgum öðrum námsgreinum. Gert er ráð fyrir 65.000 kr mánaðarlegum styrk í 
frumvarpinu sem greiðist út þegar tilskildum námsframvindukröfum hefur verið 
náð. Sú upphæð væri lægri hjá læknanemum við Háskóla Íslands. Læknanemar 
fengju því ekki 100% framfærslu með nýju námslánakerfi eins og nemendur í 
öðrum námsleiðum. Félag læknanema telur eðlilegt að námslán sé veitt í 
samræmi við þann námstíma sem nemandi stundar nám samkvæmt stundatöflu 
Háskóla Íslands.

Einnig gerir Félag læknanema athugasemd við það að námsstyrkir greiðist jafnt 
á hvora önn eins og tilgreint er í 11. gr. frumvarpsins. Í læknisfræði og öðrum 
greinum er vorönn þremur vikum lengri en haustönn. Sama upphæð styrks 
greiðist því á fleiri mánuði á vorönn. Félagið telur þetta varhugavert. Að auki 
skerðist sá tími sem læknanemar hafa til að vinna sér inn tekjur á sumrin og er



það ennfremur ástæða til þess að miða styrkgreiðslur við námstíma samkvæmt 
stundaskrá.

3. Félag læknanema gerir alvarlega athugasemd við 17. gr. frumvarpsins. Tilgreint 
er þar að námsmaður geti sótt um að fresta námslokum um allt að fimm ár ef 
hann heldur áfram aðstoðarhæfu námi eftir að hann hættir að þiggja námslán. 
Endurgreiðsla námslána hefjist annars einu ári eftir námslok en námslok teljist 
frá þeim tíma þegar námsmaður hættir að þiggja námslán frá LÍN. Grafalvarlegt 
er ef umrædd grein verður að lögum þar sem sérnám í læknisfræði er ólánshæft 
nám. Í núverandi kerfi geta læknar í formlegu sérnámi frestað námslokum þar til 
sérnámi er lokið og mótmælir Félag læknanema því ef breyting á að verða þar á. 
Félagið vísar einnig í umsögn Læknafélags Íslands, þar sem einnig er gerð 
athugasemd við 17. gr. frumvarpsins.

Fulltrúar Félags læknanema eru að sjálfsögðu reiðubúnir til þess að koma til 
fundar við þá nefnd sem tekur til umfjöllunar umrætt frumvarp sé þess óskað.
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