
 1 

 

2021
INTERNSHIP

RAPPORT 
 



 2 

RAPPORT SMI INTERNSHIP 2021  

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Om ordningen ............................................................................................................................................ 2 

Om rapporten ............................................................................................................................................ 3 

Statistikk om søknadsprosessen .................................................................................................................. 3 

Studentenes erfaringer ............................................................................................................................... 7 

Læringsutbytte ...................................................................................................................................................... 7 

Trivsel .................................................................................................................................................................... 7 

Helhetlig inntrykk .................................................................................................................................................. 9 

Bedriftenes erfaringer .............................................................................................................................. 10 

Dette sier bedriftene om oss: .............................................................................................................................. 10 

 

 

OM ORDNINGEN 

Medisinske fakultet ved Universitet i Oslo (MedFak) har som en del av sin årsplan å tilstrebe et innovativt og 

lærende miljø, i tillegg skal samvirke mellom utdanning, forskning og innovasjon være et bærende prinsipp i 

strategiske valg fakultetet tar. Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) er en studentforening for 

studenter ved MedFak med en visjon om å fremme kunnskapsutvikling for et mer innovasjonsrettet 

helsevesen. For å nå dette har MedFak og SMI samarbeidet om et pilotprosjekt sommeren 2021 sammen med 

aktuelle bedrifter om et seks-ukers internship-program. 

 

Målet med internship-programmet er at studentene får utviklet innsikt og kompetanse innen hvordan 

forskning og kompetanse kan medvirke til utvikling av innovasjon for et bedre og mer bærekraftig helsevesen. 

Dette målet skal nås gjennom verdifull jobberfaring i en relevant bedrift.  

 

Rammene for ordningen gikk ut på at bedriftene lyste ut relevante internshipstillinger til studenter, hvorav 

MedFak hadde en rolle som pådriver via økonomisk støtte til å dekke 50 % av studentens lønn, på lønnstrinn 

33. SMI fungerte som et bindeledd mellom bedrifter, studenter og MedFak.  

 

Ordningen var først planlagt å omfatte åtte-ti studenter, men grunnet svært stor interesse hos både bedrifter 

og studenter ble ordningen utvidet til at 27 studenter ble tilbudt internship hos ni ulike bedrifter. Totalt kom 

det inn 294 søknader fra 86 unike søkere. Blant søkerne i 2021 studerte ca. to tredjedeler medisin, og blant de 

øvrige studerte de fleste helseledelse og helseøkonomi. 
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OM RAPPORTEN 

I denne rapporten presenterer vi data vi har samlet om ordningen. Overordnet har vi mottatt svært gode 

tilbakemeldinger om ordningen, noe som danner en god grobunn for videreføring. Rapporten omfatter data 

om følgende tema:  

• Statistikk om søknadsprosessen  

• Studentenes rapportering av:  

o Trivsel 

o Læringsutbytte 

o Helhetlig inntrykk 

• Tilbakemelding fra bedrifter 

 

STATISTIKK OM SØKNADSPROSESSEN  

Statistikken er avidentifisert og samlet inn av SMI under søknadsprosessen. Totalt ble 27 studenter ansatt i ni 

ulike bedrifter. Antall studenter per bedrifter varierte fra en-seks studenter.  

Hvem er søkerne?  

• 86 unike søkere  

• 294 søknader 

• Hver tredje søker fikk tilbud om internship 

Bedrift

arbeidsgiver

UiO

pådriver

Student

arbeidstaker

SMI

bindeledd
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• Ca. to av tre søkere studerte medisin, blant de øvrige studerte de fleste helseledelse og 

helseøkonomi 

 

 

 

Statistikken viser at det var størst andel av studentene 

som studerte medisin som mottok tilbud. Dette kan ha 

sammenheng med at stillingsutlysningene i større grad 

var tilpasset medisinstudenters kompetanse. SMI har 

en målsetning om at ordningen skal nå alle studenter 

på MedFak, og et tydelig forbedringspunkt er å nå 

studenter på klinisk ernæring, internasjonale 

studenter med ordningen i større grad enn sommeren 

2021.  

10 % av internasjonale studenter 
mottok tilbud

31 % av studenter på helseledelse og
helseøkonomi mottok tilbud
*ikke utvekslingsstudenter

46 % av søkere på medisin 
mottok tilbud
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Statistikken viser at eldre studenter ble favorisert fremfor yngre studenter.  

15 %

FØRSTE STUDIEÅR

ANDEL SOM MOTTOK TILBUD FORDELT PÅ STUDIEÅR

36 %

ANDRE STUDIEÅR

53 %

TREDJE STUDIEÅR

56 %

FJERDE STUDIEÅR ELLER HØYERE
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Ordningen var aller mest populær blant de yngre studentene, samtidig som studenter fra alle studieår er sterkt 

representert. Det var få søkere fra 6. året på medisin, noe som har sammenheng med at studenter får lisens 

etter 4,5 år og har autorisasjon til å jobbe som legevikar.  
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STUDENTENES ERFARINGER 

LÆRINGSUTBYTTE  

Grafene i denne delen baserer seg på et spørreskjema besvart av studentene. 26 av 27 studenter har besvart 

skjema. Oppsummert har nesten alle lært noe nytt i sitt internship. 

  

 

 

TRIVSEL 

Grafene i denne delen baserer seg på et spørreskjema besvart av studentene. 26 av 27 studenter har besvart 

skjema. Oppsummert har studentene i stor grad trivdes i sitt internship.  

 

Helt enig
65%

Enig
19%

Delvis enig
16%

Alle har gledet seg til å dra på jobb

96 % oppga at de lærte 
noe nytt i sitt internship

96 % oppga at de lærte noe de 
ikke ville lært på studiet
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73%

23%

4%

Helt enig Enig Delvis enig

Alle har trivdes i bedriften de var hos

Helt enig

76%

Enig

24%

Alle studenter ble godt tatt i mot i sin bedrift 

96%

4%

96% synes miljøet I bedriften var bra 
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HELHETLIG INNTRYKK 

Grafene i denne delen baserer seg på et spørreskjema besvart av studentene. 26 av 27 studenter har besvart 

skjema. Oppsummert har det helhetlige inntrykket av internship vært br 
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BEDRIFTENES ERFARINGER 

Grafene i denne delen er basert på svar fra et søknadsskjema, hvorav åtte av totalt ni bedrifter har svart. 

Svarene er anonyme.  

 

DETTE SIER BEDRIFTENE OM OSS:  

«Dette har vært en utrolig flott opplevelse, og berikende for 

oss på alle måter.»  

 

«Vi er kjempefornøyd med ordningen, det har vært helt 

supert. Studenten skal være med videre i en deltidsstilling.»  
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