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Gjelder Resolusjoner 

Vedlegg til saken: 1 

1. Forslag til resolusjon - Like muligheter til en fastlegetjeneste  2 

2. Forslag til resolusjon - Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  3 

RESOLUSJONER 4 

FORMÅL 5 

Behandle innkomne forslag til resolusjoner.  6 

SAKSPRESENTASJON 7 

En resolusjon er en uttalelse som konkretiserer og supplerer Norsk studentorganisasjon (NSO) politikk 8 

på et bestemt område.  9 

Forslag til resolusjoner sendes til nso@student.no. Frist for å fremme resolusjoner var 10 

16.02.2022.  11 

Innen fristen for å melde resolusjoner kom det inn to forslag til resolusjoner:  12 

1. Like muligheter til en fastlegetjeneste  13 

2. Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  14 

Resolusjonsforslag én er sendt inn av arbeidsutvalget, mens resolusjonsforslag to er sendt inn av 15 

Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet.   16 

VURDERING 17 

Like muligheter til en fastlegetjeneste  18 

Arbeidsutvalget ønsker å fremme en resolusjon om § 3 med tilhørende merknad i forskrift om 19 

pasientrettigheter mv., fastlege, som i praksis kun gjør det mulig for Studentsamskipnaden SiO å 20 

ha et fastlegetilbud i sin helsetjeneste.  21 

Paragrafen sikrer at det kun er studenter som har betalt semesteravgift til SiO, ansatte ved UiO, 22 

barn av disse to gruppene og ansatte ved UiO som har gått av med alderspensjon som kan velge 23 

å stå på fastlegelistene til SiOs fastleger. Den tilhørende merknaden slår også fast at studentene 24 

og de ansatte må velge en annen fastlege når deres studie-/ansettelsesforhold er over.  25 

Disse to unntakene gjør det mulig for SiO å ha en fastlegetjeneste for studenter som en del av sitt 26 

helsetilbud. Ingen andre studentsamskipnader i Norge har i praksis muligheten til å ha et 27 

tilsvarende tilbud lokalt, om de ikke inkluderes i disse to unntakene.   28 

mailto:nso@student.no
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Alle innbyggere i en kommune har rett til å stå på en fastleges liste, og en fastlege kan ikke fjerne 29 

en pasient fra sin liste med mindre den utviser truende eller voldsom atferd mot fastlegen, mot 30 

ansette ved fastlegekontoret eller mot familien til fastlegen eller ansattes familie. Dette fører til at 31 

det ses på som umulig å opprette fastlegetjenester ved de andre studentsamskipnadene, da 32 

fastlegens lister allerede ved oppstart vil kunne være fylt opp av ikke-studenter, eller ved at listen 33 

etter ett til tre år vil være full av pasienter som ikke lengre er studenter. Begge tilfellene fører til at 34 

det ikke lenger vil være en studentvelferdstjeneste, og da ikke lenger en oppgave som ifaller 35 

studentsamskipnadene å ha.  36 

Etter dialog med Samskipnadsrådet har det kommer frem at temaet ikke oppleves som utfordrende 37 

for studentsamskipnadene nå, men at det ikke er gjennomført en større diskusjon rundt temaet. En 38 

mulig begrunnelse for at manglende mulighet til å ha en fastlegetjeneste ikke oppleves som et 39 

problem kan være at det i utgangspunktet må være ganske store studentgrupper for at det skal 40 

kunne vurderes å ha et fastlegetilbud, da snittet på pasienter per fastlege i Norge ligger på rundt 41 

1000 (Fastlegestatistikk - Helsedirektoratet).  42 

Arbeidsutvalget ønsker fortsatt å fremme resolusjonen til Sentralstyret, da det er et viktig prinsipp i 43 

NSO at det er studentene lokalt som skal definere sitt velferdsbehov i samarbeid med 44 

studentsamskipnadene. Nå kan studentene i de ulike studiebyene si at det er behov for et 45 

fastlegetilbud for studentene gjennom sin studentsamskipnad, men automatisk bli avvist, uten en 46 

utredning, på bakgrunn av at dagens forskrift i praksis gjør det umulig for de andre 47 

studentsamskipnadene enn SiO å ha et slikt tilbud.  48 

Det er viktig for arbeidsutvalget å presisere at NSO tidligere har hatt politikk på fastleger i 49 

velferdspolitisk plattform, som har blitt faset ut i revideringer eller aktivt blitt fjernet av Landsmøtet. 50 

På bakgrunn av dette er det ikke foreslått noe generell politikk om fastleger eller fastlege-51 

/legetjenester for studenter, da det eventuelt er Landsmøtet som bør vedta dette i den neste 52 

revideringen av plattformen. Resolusjonen omhandler kun å gi studentsamskipnadene like 53 

muligheter til å ha en fastlegetjeneste, dersom studentene lokalt skulle ønske det, og anses derfor 54 

å være i tråd med gjeldende politikk i velferdspolitisk plattform.   55 

NSO har ikke hatt spesifisert politikk som omhandler § 3 i forskrift om pasientrettigheter mv., 56 

fastlege tidligere, noe som kan skyldes at det er en forskrift fra 2012, som ikke har blitt revidert 57 

siden den ble vedtatt. Paragrafen ble først innført i lovverket under en revidering av den 58 

opphevede forskriften om fastlegeordning i kommunene i 2001, og har aldri omhandlet noen andre 59 

studentsamskipnader enn SiO/andre studiebyer enn Oslo.  60 

Arbeidsutvalget har vært i kontakt med Velferdstinget i Oslo og Akershus, som har hatt dialog med 61 

SiO, for å få informasjon og tilbakemeldinger om fastlegetjenesten de tilbyr. Tilbakemeldinger fra 62 

begge organisasjonene er at de er positive til tilbudet, og at studentene er fornøyde med 63 

fastlegetilbudet til SiO. Tilbakemeldinger fra studenter rapporteres fra SiO som å være veldig gode, 64 

og fastlegene deres skårer høyt i tilbudet gjennom videotjenesten Visiba, som tilbyr digitale 65 

helsetjenester til studentene. Det er også svært få klagesaker fra studentene.  66 

Fastlegetjenesten til SiO inngår i den nasjonale fastlegetjenesten, og finansieres gjennom 67 

egenandeler fra pasientene, basistilskudd og satser fra HELFO, hvor sistnevnte fastsetter nivå for 68 

egenandeler og takstbruk.  69 

På bakgrunn av at intensjonen med resolusjonen er å gi de andre studentsamskipnadene den 70 

samme muligheten til å ha en fastlegetjeneste, og ikke omhandler det konkrete tilbudet, er det ikke 71 

foreslått noen krav til prisnivå på satsene til eventuelle fastleger hos studentsamskipnadene. 72 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/fastlegestatistikk
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Resolusjonen tar kun for seg å gi dem muligheten til å ha en fastlegetjeneste, dersom studentene 73 

lokalt skulle ønske det.  74 

Av lignende grunn er det ikke foreslått et kulepunkt om at studentsamskipnadene må gå i dialog 75 

med studentene for å kartlegge om det skal opprettes et fastlegetilbud som en del av 76 

studentsamskipnadens helsetjeneste i de ulike kommunene de er tilsluttet. En slik politikk vil være 77 

lite hensiktsmessig dersom forskriften ikke endres, og det bør heller vurderes å opprette politikk på 78 

dette dersom forskriften endres.  79 

 80 

Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  81 

Resolusjonsforslaget er sendt inn av Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske og omhandler 82 

at Lånekassen bør gis anledning til å innføre midlertidige unntak fra studiestøttens 83 

kvalifikasjonskrav om oppnådde studiepoeng/studieprogresjonskrav ved forsinkelser i studieløpet 84 

grunnet årsaker som studenten selv ikke rår over, men som ligger hos utdanningsinstitusjonen.   85 

En slik ordning mener Lånekassen det ikke er hjemmel for i dagens forskrift om utdanningsstøtte. 86 

Forskriften om utdanningsstøtte fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og vedtas resolusjonen er 87 

det primært opp mot Kunnskapsdepartementet og politisk ledelse den kan brukes for å få 88 

gjennomslag. Ettersom Lånekassen mener at de ikke har muligheten til å praktisere en slik 89 

ordning, må en eventuell presisering om at de har denne fullmakten komme fra politisk ledelse.  90 

Dagens forskrift om utdanningsstøtte § 71 omhandler lån og stipend hvis søkeren (studenten) er 91 

forsinket i utdanningen:  92 

§ 71. Lån og stipend hvis søkerne er forsinket i utdanningen  93 

En søker regnes som forsinket i utdanningen hvis søkeren ikke består en utdanning  94 

 søkeren har fått lån og stipend til. Søkere som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, har  95 

 ikke rett til lån og stipend før semesteret etter at forsinkelse som overstiger 60 studiepoeng, 96 

 er hentet inn.  97 

Søkere som er forsinket ut over 60 studiepoeng, kan likevel ha rett til lån og stipend dersom 98 

 forsinkelsen skyldes en av følgende årsaker:  99 

  a. sykdom  100 

  b. fødsel i utdanningsperioden  101 

      c. læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet er ikke tilpasset søkerens 102 

nedsatte          funksjonsevne  103 

             d. andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse.  104 

Det kan tenke seg at Lånekassen kan ha hjemmel til å gi slike unntak som skissert i 105 

resolusjonsforslaget i § 71 bokstav d, men da må det komme en presisering fra 106 

Kunnskapsdepartementet/politisk ledelse.  107 

Arbeidsutvalget er positive til resolusjonsforslaget og tror at en slik ordning som skisseres vil 108 

komme studenter i en vanskelig økonomisk situasjon til gode og hjelpe dem med å fullføre sine 109 

utdanninger. Vi vil foreslå noen endringsforslag for Sentralstyret.  110 

Endringsforslag 1 - Første kulepunkt:  111 

- Endre fra “studiestøttens kvalifikasjonskrav” til “studiestøtten progresjonskrav”.  112 
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Begrunnelse – I bunn og grunn en redaksjonell endring. Kvalifikasjonskrav kan tolkes til å gjelde 113 

kravene som stilles for å kunne søke/motta studiestøtte, mens progresjonskrav tydeliggjør 114 

intensjonen bak forslaget og vil gjøre det lettere å bruke resolusjonen til NSOs politiske 115 

påvirkningsarbeid.  116 

Endringsforslag 2 – Andre kulepunkt:  117 

- Legge til “, som deretter skal dekke den eventuelle ekstrakostnaden studenten har blitt påført”, 118 

etter “kan plasseres” og før “.”.  119 

Begrunnelse – Arbeidsutvalget mener det er parten som er ansvarlig for at studenter har fått 120 

forsinket studieprogresjon som skal ta over den økonomiske byrden som legges på studentene, og 121 

ikke den enkelte studenten. Er det slik at en skyld faktisk kan plasseres, må den skyldige parten ta 122 

de økonomiske konsekvensene, ikke studenten.  123 

Endringsforslag 3 – Andre kulepunkt:  124 

- Legge til “Studenter skal kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte dersom ansvar 125 

plasseres på noen andre enn studenten.” etter setningen.  126 

Begrunnelse - Med det foreslåtte kulepunktet vil vi i praksis si at en eventuell ekstra støtte ikke skal 127 

ytes etter at et ansvar har blitt plassert. Om et ansvar kan plasseres, og studenten ikke er skyld i 128 

forsinkelsen, bør studenten kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte.   129 

Endringsforslag 4 – Nytt tredje kulepunkt:  130 

- Legge til nytt tredje kulepunkt “Utestående lån skal ikke gjøres rentebærende dersom studenter 131 

mister tilgang til studiestøtten av årsaker som er utenfor deres kontroll. Gjøres lånet rentebærende 132 

skal påløpte renter i perioden slettes, dersom det viser seg at ansvaret for den forsinkede 133 

studieprogresjonen skyldes andre aktører enn studenten”.   134 

Begrunnelse – Rentene på studielånet begynner å løpe når utdanningen er avsluttet eller avbrutt, 135 

eller dersom studenten ikke lenger for støtte fra Lånekassen. Studenten kan utsette å betale ned 136 

på studielånet, men ettersom rentene vil starte å løpe vil gjelden til studentene øke, noe som igjen 137 

vil straffe studentene økonomisk for å potensielt havne i en situasjon som skyldes andre aktører.   138 

INNSTILLING 139 

 Resolusjonen Like muligheter til en fastlegetjeneste vedtas med de endringer som 140 

vedtas i møtet.  141 

 Resolusjonen Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner vedtas med de 142 

endringer som vedtas frem i møtet.  143 
  144 



SST4 03.04-21/22 Resolusjoner  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: RESOLUSJON OM LIKE MULIGHETER TIL 1 

FASTLEGETJENESTE 2 

Gi studentsamskipnadene mulighet til å ha en fastlegetjeneste for studentene.  3 

Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, utdanningsinstitusjonene, vertskommuner 4 

og studentsamskipnadene. Vertskommunen har, sammen med fylket, ansvar for basishelsetjenestene 5 

til studentene. Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud for studentene.  6 

Behovet for velferdstjenester rettet mot studentene varierer fra kommune til kommune. En god dialog 7 

mellom studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og vertskommunene er avgjørende for å 8 

sikre at velferdstilbudet studentene har behov for, er tilgjengelig. Dette innebærer at velferdstilbudet 9 

studentsamskipnaden tilbyr studentene skal defineres lokalt, i samarbeid med studentene.  10 

Ansvaret for helsetilbudet ligger hos det offentlige.  Studentsamskipnadenes skal være et supplement 11 

med eget tilbud. Samskipnadene burde derfor ha mulighet til å supplere det offentlige på alle områder 12 

der det offentlige tilbudet ikke klarer å ivareta studentene godt nok. Norsk studentorganisasjon er derfor 13 

kritiske til at forskriften om pasientrettigheter mv., fastleger i praksis åpner opp for at 14 

Studentsamskipnaden SiO er den eneste studentsamskipnaden i Norge som kan tilby en 15 

fastlegetjeneste til sine studenter.  16 

Paragraf 3 i forskriften om pasientrettigheter mv., sikrer at fastlegetjenesten tilknyttet 17 

Studentsamskipnaden SiO bare kan velges av studenter og deres barn under 16 år, samt ansatte ved 18 

UiO. Med tilhørende merknad pålegger også forskriften studentene og de ansatte som står på 19 

fastlegen til å velge en ny fastlege når studie-/ansettelsesforholdet er over. Ingen andre 20 

studentsamskipnader har disse unntakene gitt av forskriften.  21 

Om andre studentsamskipnader får hjemmel til å opprette et fastlegetilbud kan de ikke hindre andre 22 

innbyggere i kommunen fra å benytte seg av tilbudet. Dette vil kunne føre til at studentsamskipnadene 23 

er i en situasjon hvor fastlegene deres ikke har studenter som pasienter, og at det da ikke er en 24 

studentvelferdstjeneste. En annen utfordring er at studenter som får fastlege gjennom 25 

studentsamskipnaden, ikke kan fjernes etter at de er ferdige med å studere.  26 

I praksis gjør dette det nærmest umulig for de andre studentsamskipnadene å opprette et fastlegetilbud 27 

om de får hjemmel til dette, da listene til fastlegene vil kunne bli fylt opp av ikke-studenter fra dag én, 28 

samtidig som de ikke kan fjerne brukere når de ikke lengre er studenter.  29 

Forskriften om pasientrettigheter mv. fastleger er fra 2012, men SiO har hatt dette unntaket siden 2001. 30 

Det er på høy tid for at vi får en forskrift som likebehandler studentsamskipnadene og gir dem 31 

muligheten til å tilby fastlegetjenester for studentene hvor det er behov for det, i hele Norge, ikke bare i 32 

Oslo.  33 

NSO mener at:  34 

 § 3 og tilhørende merknad i forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege må endres til at alle 35 

studentsamskipnader i Norge inkluderes i forskriften.  36 

  37 

Kilder:  38 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen - Lovdata 39 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2012-08-29-843
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VEDLEGG 2: RESOLUSJON OM STUDIESTØTTE MED TOLERANSE FOR 1 

SJELDNE SITUASJONER 2 

I Norge har vi en utdanningsstøtteordning som skal gi alle like muligheter til utdanning, samtidig som 3 

samfunnet sikres tilgang på kompetanse. Denne ordningen tjener Norge, studieinstitusjoner og 4 

enkeltmennesker godt på, og er en ordning som skal forvaltes med omhu.  5 

I dag administreres ordningen gjennom Lånekassen, og det stilles en rekke krav til studenter for å 6 

benytte seg av ordningen. Selv om kravene og ordningen som helhet er et gode, finnes det elementer 7 

av ordningen som ikke støtter oppunder dens formål. Et slikt element, er studenter som mister tilgang 8 

til studiestøtte grunnet forsinkelse i studieløpet forårsaket av forhold som studenten selv ikke råder 9 

over, men ligger hos utdanningsinstitusjonen.  10 

Slike studenter, som ligger mer enn ett år bak normert studieprogresjon, mister retten til 11 

utdanningsstøtte, og for mange da også den samme muligheten til utdanning som andre studenter. 12 

Dette kan gjelde studenter som er forsinket grunnet at utdanningsinstitusjonen ikke avholder planlagt 13 

eksamen, at praksisvert velger å ikke lenger være tilgjengelig for praksis eller at forsinkelser blant 14 

tidligere kull overføres til yngre kull.  15 

Det vil aldri være mulig å utelukke slike situasjoner fra å oppstå, men det bør være et mål å redusere 16 

skadeomfanget de kan ha. Noen av de uheldige effektene kan motvirkes ved å ha et rammeverk for 17 

håndtering av ekstraordinære forhold som potensielt er utenfor studentenes ansvar. Førsteprioritet må 18 

være å sikre studentenes umiddelbare økonomiske situasjon, og Lånekassen bør ha muligheten til å 19 

assistere, frem til et ansvar kan plasseres.  20 

En usikker økonomi vanskelig- eller umuliggjør ofte annen korrigering av situasjonen, spesielt for de 21 

som står uten annen støtte enn Lånekassen. Et slikt rammeverk må være tilpasset sjeldne, men svært 22 

varierte, hendelser som ofte har uklare ansvarsfordelinger, frem til de er avsluttet. Det er en 23 

systemsvikt dersom studentene må avslutte studieløpet som følge av økonomi mens situasjonen er 24 

under avklaring.  25 

Et rammeverk bør utformes slik at det er utdanningsinstitusjonen eller dens studentorgan som gis 26 

anledning til å anerkjenne relevante forhold, og formidle omstendighetene videre til Lånekassen. Siste 27 

vurdering bør gjøres av Lånekassen.  28 

Norsk Studentorganisasjon mener derfor at:  29 

 Lånekassen bør, etter oppfordring fra utdanningsinstitusjoner eller studentorganer, gis 30 

anledning til å innføre midlertidige unntak fra studiestøttens kvalifikasjonskrav for en definert 31 

gruppe studenter.  32 

 Eventuell støtte bør ytes i form av studielån frem til et ansvar korrekt kan plasseres.  33 
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