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Efni: Viðbótarupplýsingar Félags íslenskra læknanema í Ungverjalandi um frumvarp til laga um 
námslán og námsstyrki, 794. mál.

Við viljum byrja á að þakka fyrir komu okkar hjá mennta- og allsherjarnefnd þann 1 September. Óskað 
var eftir viðbótarupplýsingum frá FÍLU „Fjölda íslenskra nema á hverju námsári“. FÍLU vill einnig bæta 
við svör okkar sem talið var að okkar hálfu komust ekki nógu vel til skila á fundinum.

Fjöldi nemenda í læknisfræði 2016-2017

• BMC: 2
• 1. Ár: 3
• 2. Ár: 14
• 3. Ár: 11
• 4. Ár: 15
• 5. Ár: 19
• 6. Ár: 15

Fjöldi nemenda í tannlæknisfræði 2016-2017

• 1. Ár: 2
• 2. Ár: 2
• 3. Ár: 1
• 5. Ár: 1

Heildarfjöldi: 85

Punktar sem okkur fannst við ekki koma nægilega vel frá okkur vegna tímaskorts:

• Verknám: Skv. reglum University of Debrecen hafa nemendur þann kost á að ljúka verknámi 
í sínu heimalandi í stað þess að ljúka því í Ungverjalandi. Verknámið er launalaust.

o 3 ár:
■ Að loknum þremur árum er nemanda skylt að ljúka 3 vikna verknámi á spítala 

yfir sumarið.

o 4 ár:
■ Haustönn 4 vikur
■ Vorönn 4 vikur
■ Sumar verknám 3 vikur

o 5 ár:
■ Haustönn 4 vikur
■ Vorönn 4 vikur

Margir læknanemar kjósa að nýta sér þennan valkost, með því að klára verknámið á 
Íslandi komast nemendur 4 vikum fyrr heim en ella. Þetta felur í sér þann kost að 
læknanemar byrja 4 vikum fyrr í sínum lokaprófum og komast þar afleiðandi 4 vikum 
fyrr heim.

Eins og minnst var á fundinum þá vinna flest allir samhliða verknámi og er það því mikill 
kostur að geta komist sem fyrst til landsins.



Þó það kunni að hljóma skynsamlega að hefja prófatímabilið sitt fyrr til þess að geta 
komist fyrr heim. Þá er þetta mjög persónubundið og ræðst alfarið eftir því hversu mikið 
hver og einn einstaklingur er tilbúinn til þess að leggja á sig og hvort hann treysti sér 
einfaldlega til þess.

Þetta hefur þar með áhrif á getu hvers og eins til þess að afla sér tekna og 
lækkar/hækkar þar með heildar tekjur einstaklings.

Einnig þarf að taka til greina að sumar deildir við skólann gera kröfu til nemenda að 
verknám sé klárað hjá þeim.

Verknám á Íslandi miðast við að nemandi mæti kl.08 og fari heim kl.16 eða 8klst vakt.

• Tekjuöflun einstaklinga í læknisfræði
o 1-3 ár: Einstaklingar eru að mestu í bóklegu námi. Hér geta einstaklingar tekið að sér 

stöðu við umönnun eða í stöðu sjúkraliða.

o 4 ár: Einstaklingar hafa hér klárað lyfjafræði en skv. reglum er okkur óheimilt að taka 
vaktir sem hjúkrunarfræðingur nema að lyfjafræði sé lokið.

o 5 ár: Einstaklingar hafa almennt lokið bóklegu námi ásamt verklegu námi. Við tekur 
loka árið sem svipar til kandidatsársins hér á Íslandi. Eftir 5.ár ráða margir sig i stöðu 
aðstoðarlæknis.

o 6 árið: Einstaklingar stunda ólaunað verknám í heilt ár. Þar sem verknámið svipar til 
kandidats ársins hér á Íslandi. En við útskrifumst með fullt lækningarleyfi að loknu 
embættisprófi sem í kjölfarið er hægt að flytja til Íslands.

o 7 ár: Kandidats ár. Nú er verið að vinna að því að breyta reglunum þannig að ekki 
verði lengur hægt að fá stöðu læknis að loknum 6 árum. Allir þeir sem ætli sér að 
vinna sem læknar á Íslandi verða að loknum 6 árum í læknisfræði að taka 
kandidatsárið. Þannig að erlendir sem innlendir nemar sitji við sama borð.

Margir velja að taka kandidats árið til þess að koma sér inn í íslenska kerfið að loknu námi þar 
sem það er frábrugðið því erlenda, ásamt því að tileinka sér reynslu og vinnureglur þess sem 
tíðkast á Íslandi.
Ef þessi leið er farin sem flestir kjósa þá erum við 6 ár í læknisfræði að viðbættu 1 ári sem 
kandidat eins og tíðkast hér heima, að því loknu er okkur heimilt að titla okkur sem „lækni“ hér á 
landi.

• Styrkur
Með tilkomu fyrirhugaðra vaxtabreytinga á námslánum þeirra sem ákveða að fara í langt og 
dýrt nám eins og læknisfræði er hægt að segja að styrkurinn felst einungis í fyrirhuguðum 
vaxtahækkunum. Vextir hækka úr 1% í 2.5% að viðbættu álagi. Skuldabréf er stofnað við 
upphaf hverrar annar og því svo lokað við lok hennar. Vextir byrja því að reiknast strax við lok 
hverrar annar. Þegar um svona langan námsferil er að ræða mætti segja að vextirnir myndu 
„éta“ upp styrkinn.

Styrkurinn er veittur í 45 mánuði, þeir sem hafa þegar tekið námslán fyrir sínu námi styttist 
lengd styrkjarins um 4.5 mánuði fyrir hverjar 30 ECTS einingar. Einstaklingar sem þegar hafa 
lokið meira en 45 mánuðum í námi eiga ekki lengur rétt á styrknum en koma til með að 
fjármagna hann í staðinn með fyrirhuguðum vaxtahækkunum. Nær væri að allir þeir sem eru 
nú þegar eru í lánshæfu námi ættu rétt á styrknum í 45.mánuði óháð því hvar þeir eru staddir 
í námsferlinum. Með þessu móti geta þeir sem eru nú þegar komnir langt í sínu námi einnig 
notið styrkjarins sem myndi vega upp á móti skerðingu framfærslulána. Styrkurinn myndi svo 
byrja að telja frá 1 .ári hjá þeim sem koma til með að hefja nám.



Styrkjakerfið sem boðað er í fyrirliggjandi frumvarpi tekur ekki mið af félagslegri stöðu 
námsmanna. Áhrif styrkjarins yrðu gjörólík eftir því hvernig aðstæðum námsmaður er í og 
viljum við meina að styrkurinn ætti að vera gefinn í reiknuðu hlutfalli eftir þörfum. Einstaklingar 
og/eða barnafólk sem búa á leigumarkaði hafa aðrar þarfir heldur en fólk sem hefur gott 
bakland og/eða býr í foreldrahúsum. Þannig væri samanborin ólík þörf eftir löndum þar sem 
framfærslukostnaður er gjörólíkur eftir hvar þú ert staddur í heiminum, hvort sem það er 
Ísland, Bretland eða Ungverjaland. Boðað frumvarp breytir og þyngir greiðslubyrði barnafólks 
og þeirra sem eru verr settir fjárhagslega umfram þá sem eru vel settir eins og gefur að skilja.

• Afhverju að læra læknisfræði í Ungverjalandi?
Milkilvægt er að námsmenn geti sótt jafnt í nám á Íslandi sem og erlendis. Fjölbreytt hæfni og 
reynsla sem í kjölfarið kemur inn í kerfið af fólki menntuðu erlendis er gífurlega verðmætt fyrir 
þjóðina, ekki síst í læknisfræði þar sem að mismunandi nálgun á sömu vandamálum gefur að 
skilja fleiri lausnir. Boðaðar breytingar í nýju frumvarpi skerða þessi tækifæri.
Ef læknisfræðin er tekin sem dæmi þá má benda á landlægan læknaskort og þá staðreynd að 
einungis 48 hafa verið teknir inn að loknu inntökuprófi ár hvert sl. ár. Eftirspurnin er mikið 
hærri en framboð.

Ekki komast allir þeir sem þreyta inntökupróf Læknadeildar Háskóla Íslands inn þrátt fyrir að 
þeir hafi allt sem til þarf til að verða afbragðs læknar. Það er fyrirséð að skortur verður á 
læknum hér á landi á komandi árum og það ætti því að vera fagnaðarefni að hæfileikarríkir og 
áhugasamir læknisfræðinemar leiti sér grunnmenntunar í læknisfræði erlendis. Þessir 
læknanemar borga nám sitt sjálfir, því þeir greiða dýr skólagjöld og þurfa síðustu ár sín í 
grunnnámi að kosta námið sjálfir án nokkurs stuðnings né möguleika á láni frá Lánasjóði 
Íslenskra námsmanna að undaskildu lokaárinu. Þeir þurfa því að treysta á fjölskyldu og dýr 
bankalán. Gæti þetta fallið undir skilgreininguna mismunun að aðgengi að námi?

Það er því undarlegt að refsa þeim læknanemum sem ákveða að sækja tækifæri til þekkingar 
annarsstaðar en á Íslandi og borga fyrir hana sjálfir. Læknisfræðimenntun er almennt dýrt 
nám og þjónar litlum tilgangi að bera saman kostnað sem læknanemi á Íslandi borgar 
(skráningargjaldið eða 75 þ.kr. ár hvert) á þeim forsendum eins og sjá má á tölum frá 
Heilbrigðisvísindasviði en samanlagður kostnaður einstaklings og ríkis við fyrstu háskólagráðu 
við Háskóla Íslands er á bilinu 6 til 20 milljónir, eftir eðli og lengd náms. Læknisfræðin á 
Íslandi kostar um 1,7 m.kr. á hvern nemenda á ári. Í stóra samhenginu er því ekki ósvipuð 
upphæð sem kostar að mennta lækni heima og í Ungverjalandi. Eini munurinn er að okkar 
félagsmenn framkvæma þá fjárfestingu sjálfir en læknanemar á Íslandi eru kostaðir af ríkinu.

Í ljósi umræðu um skólagjaldaþak LÍN höfðum við félagsmenn FÍLU samband við Ingu 
Þórsdóttir forseta Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands varðandi kostnað ríkis og 
einstaklings samanlagt fyrir læknisfræði.
Fjárlög segja til um að kostnaður á hvern nemenda er 1,7 milljón íslenskra króna á ári ef 
nemandi klárar öll sín próf. Þannig að á 6 ára námsferli eru þetta 10,200,000 íslenskra króna 
á hvern nemanda á hans námsferli í læknisfræði við Háskóla Íslands. Raunkostnaður er mun 
hærri á hvern einstakling en fjárlögin segja til um. Einnig nefndi hún að kostnaður þessi væri 
einungis 28% af því sem er á norðurlöndum við læknisfræðigráðu.

Síðastliðið skólaár gerðu fulltrúar frá sjúkrahúsinu á Akureyri, LSH og Velferðarráðuneytinu 
sér ferð til Debrecen og héldu formlega Kandídatskynningu fyrir læknanema. Tilgangur 
ferðarinnar var að ítreka mikilvægi þess að læknanemar hér í Ungverjalandi kæmu til Íslands 
að loknu námi og kláruðu kandidatsár sitt hér á landi til þess hægt væri að tryggja mönnun á 
LSH.



Samantekt:

Fjöldi nemenda sem stunda nám í læknisfræði og tannlæknisfræði mun vera 85 fyrir skólaárið 
2016-2017. Eins og sést þá er fjöldi einstaklinga sem byrja þetta árið í sögulegu lágmarki. Þetta 
þykir okkur slæm þróun.

Nemendum er skylt að ljúka ákveðið mörgum vikum í verknámi, lengd verknáms er breytileg eftir 
því á hvaða ári þú ert staddur innan læknisfræðinnar. Verknám þetta er launalaust og hefur það 
því áhrif á getu einstaklings til tekjuöflunar sérstaklega eftir að þaki skólagjaldaláns hefur verið 
náð.

Fyrstu 3 árin í læknisfræði eru að mestu bóklegt nám þar sem nemendum gefst kostur á að taka 
vaktir sem sjúkraliðar eða við umönnun. Geta þeirra til tekjuöflunar er ekki sérstaklega góð yfir 
sumarið og þar af leiðandi lítill möguleiki á að geta safnað upp í skólagjöldin.

Að loknum 4 árum höfum við lokið lyfjafræði og gefst okkur því tækifæri til þess að taka vaktir sem 
hjúkrunarfræðingar. Tekjuöflunin er betri en sú sem var að loknum 3 árum en samt engan vegin 
næg til þess að ná upp í upphæð skólagjalda.

Að loknum 5 árum gefst mörgum tækifæri að taka vaktir sem aðstoðarlæknar og eykst þar með 
geta þeirra til tekjuöflunar. Þess ber að geta að alls ekki allir fá stöðu aðstoðarlæknis að loknum 5 
árum og er því ekki hægt að setja samansemmerki þar á milli.

6 ár: Verknám í heilt ár án launa en sumir staðir bjóða upp á stöðu aðstoðarlæknis og borga fyrir 
það. Þannig gefst sumum einstaklingum tækifæri til tekjuöflunar á 6 ári.

Styrkurinn kemur lítið til með að gagnast þeim sem ákveða að halda út í langt og kostnaðarsamt 
nám þar sem vextir munu hækka úr 1% í 2.5% að viðbættu álagi. Styrkurinn myndi því núllast út á 
móti tilkomnum vaxtahækkunum. Þeir sem eru nú þegar komnir langt í námi eiga ekki rétt á 
styrknum en koma til með að fjármagna hann í staðinn. Nær væri að allir þeir sem eru nú þegar í 
lánshæfu námi ættu rétt á styrknum óháð því hvar þeir eru staddir í námsferlinum. Þannig væri 
komið til móts við alla ásamt því að styrkurinn myndi vega upp á móti skerðingu framfærslulána 
sem flestir hafa fengið. Styrkurinn myndi svo byrja að telja frá 1 .ári hjá þeim sem koma til með að 
hefja nám.

Styrkjakerfið tekur einnig ekki mið af félagslegri stöðu námsmanna en áhrif hans kemur til með að 
hafa ólík áhrif á einstaklinga eftir því í hvernig stöðu þeir eru í. Einstaklingar, barnafólk sem 
neyðist til þess að búa á leigumarkaðnum hefur allt aðrar þarfir en þeir sem eiga í gott bakland og 
foreldrahús að vernda.

Milkilvægt er að námsmenn geti sótt jafnt í nám á Íslandi sem og erlendis. Fjölbreytt hæfni og 
reynsla sem í kjölfarið kemur inn í kerfið af fólki menntuðu erlendis er gífurlega verðmætt fyrir 
þjóðina okkar af augljósum ástæðum sem og að opna fyrir mismunandi áhrifum og sjónarhornum. 
Mismunandi nálgun á sömu vandamálum gefur að skilja fleiri lausnir.

Eftirspurn eftir læknum á Íslandi hefur verið meira en framboð en Háskóli Íslands tekur einungis 
inn 48 nemendur að loknu inntökuprófi. Þar sem að ekki komast allir inn sem vilja í Læknadeild 
Háskóla Íslands þótt þeir hafi allt sem til þarf til að verða afbragðs læknar, er undarlegt að refsa 
þeim læknanemum sem ákveða að sækja tækifæri til þekkingar annarsstaðar en á Íslandi og 
borga fyrir hana sjálfir.

Læknisfræðin á Íslandi kostar um 1,7 m.kr. á hvern nemenda á ári. Í stóra samhenginu er því 
ekki ósvipuð upphæð sem kostar að mennta lækni hér heima og í Ungverjalandi. Eini munurinn 
er að okkar félagsmenn framkvæma þá fjárfestingu sjálfir en læknanemar á Íslandi eru kostaðir af 
ríkinu.

Síðastliðin ár höfum við þurft að standa í ströngu að breyta viðhorfi fólks gagnvart læknanemum 
frá Ungverjalandi, við höfum getið okkur góðs orðspors innan heilbrigðiskerfisins. En nú hafa 
sendinefndir fra spítalanum á Akureyri, LSH og velferðarráðurneytinu farið að gera sér ferðir út til



Debrecen til þess að kynna fyrir okkur kandidatsárið. En LSH gerir sem dæmi ráð fyrir 
læknanemum frá okkur til þess að uppfylla rétta mönnun á spítalanum.

Eitt mikilvægasta hlutverk Lánasjóðs Íslenskra námsmanna er að vera jöfnunarsjóður og gefa fólki 
jöfn tækifæri. Með nýju frumvarpi sjáum við það ekki vera raunhæfa staðhæfingu til að uppfylla.

Virðingarfyllst,
Félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi


