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de produserte flere studiepoeng enn 
tidligere år. En forklaring kan være at 
eksamener ble omgjort til hjemmeeksame-
ner. NTNU innrømmer at dette kan ha gjort 
det lettere å bestå eksamen:

«Våren 2020 ble et relativt stort antall 
eksamener lagt om fra skriftlig skoleeksa-
men med tilsyn til hjemmeeksamen. Dette 
kan ha vært en medvirkende faktor til at 
flere møter på eksamen, og det kan se ut til 
at det var noe lettere å få bestått på 
hjemmeeksamenene som ble gitt våren 
2020 enn de ordinære eksamenene som ble 
gitt tidligere år», skriver NTNU.

De skriver også at den rekordhøye søkin-
gen til studier høsten 2020 gjorde at 
karakterkravene for å komme inn ble 
skjerpet. De nye studentene har altså bedre 
karakterer fra videregående enn tidligere 
studenter.

Lønnsforskjellene øker

I 2020 tjente kvinner i gjennomsnitt 
87,5 prosent av det menn gjorde. Forskjel-
len har økt 0,2 prosentpoeng, ifølge 
Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB påpeker samtidig et paradoks i 
tallene, nemlig at forskjellen er blitt 
redusert i samtlige sektorer.

– Årsaken til dette tilsynelatende 
paradokset er at i både stat og kommune 
har vi vært vitne til en svak økning av antall 
jobber. Dette i motsetning til privat sektor, 
hvor antallet jobber har blitt redusert og 
derfor har mindre innvirkning på statistik-
ken totalt, skriver SSB, som knytter 
utviklingen til koronatiltak.

I 2020 hadde kvinner en gjennomsnittlig 
månedslønn på 45 190 kroner, mens menn 
lå på 51 630 kroner.

Samtidig skriver Ipsos at seks av ti 
mener bekymringer om lønnsgapet mellom 
kjønn er en reaksjon på et reelt problem 

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars 
har Ipsos spurt befolkningen om lønnsga-
pet mellom kjønn. I befolkningen er det 
60 prosent som mener bekymringer om 
lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på 
et reelt problem, mens 17 prosent mener 
det er et eksempel på politisk korrekthet 
som har gått for langt. Sammenlignet med 
gjennomsnittet er det signifikant flere 
menn som mener bekymringene er et 
eksempel på politisk korrekthet som har 
gått for langt med 23 prosent. Dette er i 
motsetning til kvinner, hvorav 12 rosent 
mener det samme, signifikant færre enn 
gjennomsnittet. 

Legeforeningen anker Legelisten 
saken til Høyesterett

Foreningen anker saken om anonyme 
kommentarer på nett helt til Høyesterett, 
skriver Dagens Medisin.

Foreningen tapte saken om en generell 
reservasjonsrett mot omtale på nettstedet 
Legelisten da saken var oppe i Borgarting 
lagmannsrett. 

– Sakens store betydning for våre 
medlemmer og behovet for en juridisk 
avklaring av EUs personvernforordning, 
gjør at Legeforeningen anker saken inn for 
Høyesterett, sier leder Nils Kristian Klev i 
Allmennlegeforeningen i en pressemelding. 

Bakgrunnen for saken er at Legeforenin-
gen gikk til søksmål mot staten, etter et 
vedtak i Personvernnemda. Foreningen 
mener at helsepersonell bør kunne 
reservere seg mot at det legges ut 
vurderinger av dem på nettstedet 
Legelisten.no. Men foreningen har ikke fått 
støtte for sitt syn hverken i Oslo tingrett 
eller i Borgarting lagmannsrett.

Dommen fra lagmannsretten kom i 
begynnelsen av februar. Lagmannsretten 
mente at pasienters ytringsfrihet og 
interesse av publiseringene veier tyngre 
enn helsepersonells interesser og rett til 
privatliv. 

Dommen var enstemmig, men det sto å 
lese at: «Avgjørelsen har virkninger for 
mange. Lagmannsretten har vært noe i 
tvil». Legeforeningen ble fritatt fra å betale 
saksomkostninger.

Legeforeningen har over tid ment at det 
på sikt vil kunne få følger for andre 
yrkesgrupper at legene ikke får reservere 
seg.

– Vi vet at mange leger opplever et stort 
ubehag ved omtale på Legelisten. Selv om 
Legeforeningen først og fremst ivaretar 
legers interesser, har saken stor betydning 
også i et bredere samfunnsmessig 
perspektiv, uttaler Klev i pressemeldingen.

Legeforeningen mener at lagmannsret-
ten har forstått personvernreglene feil.
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Vi trenger tips til  
sommernummeret!

Tidende kommer med sommer-
nummer i år også. Og nå ber vi om 
tips fra leserne. 

Vet du om en kollega som gjør 
noe utenom det vanlige? Kjenner du 
noen som driver med noe som det er 
hyggelig eller morsomt å lese om?  
Vi trenger gode ideer.

Send en e-post til  
tidende@tannlegeforeningen.no.
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