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Bakgrunn 
Det vises til samarbeidsavtale mellom Sørlandet Sykehus HF og Det medisinske fakultet av 8.oktober 

2019. Det er en intensjon i samarbeidsavtalen om at Sørlandet Sykehus HF senere vil ta økende og 

større ansvar i medisinutdanningen ved å tilby praksisplasser til et betydelig større antall studenter 

fra UiO. Denne intensjonsavtale er en oppfølging og utvidelse av samarbeidsavtalen. 

Grimstadutvalget foreslår en betydelig økning i studentopptaket i medisin i Norge. Den foreslåtte 

økningen av studenter ved Universitetet i Oslo er 230. En betydelig økning i antall medisinstudenter 

vil kreve økt deltakelse i medisinutdanningen av fakultetets samarbeidende helseforetak. 

Grimstadutvalget innstilling er ennå ikke politisk behandlet. Universitetet i Oslo har fått en økning på 

20 studieplasser i medisin fra høsten 2020.  Denne intensjonsavtalen retter seg mot en pilot, som en 

forberedelse til Campus Sørlandet gitt en implementering av anbefalingene i Grimstad-rapporten.  

Forutsetninger 
Denne intensjonsavtalen omhandler et mål om at ca.10 studenter kan delta i en pilot for 

medisinutdannelse ved Sørlandet Sykehus HF og i arbeidet med å etablere en desentralisert 

studiemodell. 

Videre arbeid 
Det opprettes et prosjekt for å forberede piloten høsten 2020. Vedlagt følger forslag til 

prosjektorganisering og mandat, samt oppnevnelser i prosjektet.  

Ferdigstillelse 
Piloten skal iverksettes høsten 2023. Arbeidet skal være ferdigstilt høsten 2022. 

Evaluering 
Piloten skal evalueres etter to år. 
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Prosjektorganisering – mandat og oppnevnelser 
Det vises til samarbeidsavtale mellom Sørlandet Sykehus HF og Det medisinske fakultet av 8.oktober 

2019. Det er en intensjon i samarbeidsavtalen om at Sørlandet Sykehus HF senere vil ta økende og 

større ansvar i medisinutdanningen ved å tilby praksisplasser til et betydelig større antall studenter 

fra UiO. Denne intensjonsavtale er en oppfølging og utvidelse av dette 

Medisinstudiet består p.t. av åtte moduler. Modul 4-7 kan være aktuelle for det utvidede 

samarbeidet i denne piloten. Modul 6 og 7 peker seg ut som særlig egnet. Dette innebærer at de 

første studentene kan være ved Sørlandet Sykehus HF i høst 2023.  

Mandat 
Prosjektgruppen skal i utgangspunktet støtte seg til eksisterende studieplan (Oslo 2014).  

Frem til 2023 må følgende avklares før en pilot iverksettes: 

 Antall studenter som skal ta deler av den kliniske undervisningen ved Sørlandet Sykehus HF 

og om studentene skal følge høst/vår eller kun en gang i året. 

 Avklare hvilke moduler som skal inngå i piloten. 

 Det skal tas utgangspunkt i gjeldende studieplan. Studentene skal ha undervisning i de 

samme fag, ha samme læringsutbytter og ha samme eksamen som medisinstudentene som 

har hele sin undervisning på campus Oslo. Det må utredes hvilken undervisning Sørlandet 

Sykehus HF kan dekke og hvilken undervisning som må dekkes med fjernundervisning/digital 

undervisning fra Oslo; 

o Modul 4 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4400/index.html 

o Modul 5 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500R/index.html 

o Modul 6 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5600/index.html 

o Modul 7 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5700/index.html 

 Avklare behovet for vitenskapelig stillinger og finansieringen av disse.  

 Avklare behovet for administrative stillinger og finansieringen av disse. 

 Avklare behovet for arealer, herunder tilgang til studentboliger. 

 Modul 7 er faglig forankret i helsetjenesten utenfor universitetssykehusene, med praksis 

over 12 uker, hvorav 6 uker praksis i allmennpraksis og 6 uker i lokalsykehus. Dette 

innebærer økt behov for praksisplasser i allmennpraksis og det må derfor etableres 

samarbeid med omliggende kommuner. 

 Helsemyndighetene (Samhandlingsreformen) har pekt på behovet for mer samhandling i 

helsetjenesten.  Revisjonen av studieplanen ifra 2014 har derfor lagt større vekt på å styrke 

studentenes kompetanse innen tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med Universitetet i Agder 

og kommunene i Agder må avklares i denne utredningen. 

Arbeidsform 
Det nedsettes en prosjektgruppe for å utrede en desentralisert utdanning ved Sykehuset Sørlandet 

HF fra 2023. Følgende prosjektgruppe foreslås: 

o Knut Lundin, utdanningsleder, UiO (leder) 

o Modulleder Anne Flem Jacobsen, Modul 6, UiO 

o Modulleder Erik Lønnmark Werner, Modul 7, UiO 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500R/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5600/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5700/index.html


o Studieadministrativt tilsatt, UiO 

o Representanter fra SSHF 

o Sekretær (fra SSHF)  

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. 

Følgende styringsgruppen foreslås: 

 Elin Olaug Rosvold, studiedekan, UiO (leder) 

 Dag Kvale, instituttleder, UiO 

 To representanter fra SSHF 

 Mette Groseth Langballe, seniorrådgiver, UiO (sekretær) 

 

Mandat og oppnevning av representanter til prosjektgruppe og styringsgruppen er forankret av Det 

medisinske fakultetsstyre og Styret ved SSHF. 

Ferdigstillelse 
Arbeidet må være ferdigstilt høsten 2022 for å kunne iverksettes høsten 2023 


