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Status for Campus Sør, pilotprosjektet 
 
Formål og saksfremstilling 
 
Planene om å desentralisere medisinutdanning har resultert i pilotprosjektet UiO Campus 
Sør. I denne forbindelse har ledelsen ved Sørlandet sykehus HF og ledelsen ved Det 
medisinske fakultet hatt flere møter høsten 2021 og i 2022. 
 
I møtet 9. februar presenterte Sørlandet sykehus sitt reviderte budsjettforslag til etablering 
av UiO Campus Sør. Forslaget resulterte i et skriftlig svar fra Det medisinske fakultet av 15. 
februar der fakultetet kommenterte forslaget. Fakultetet foreslo revidert ressursbruk samt 
budsjett for UiO Campus Sør, som i utgangspunktet tilsvarer det undervisningen koster 
uavhengig av hvor undervisningen foregår. 
 
Sørlandet sykehus har i sitt svar av 8. mars ønsket noen endringer i de foreslåtte rammene. 
Det medisinske fakultet avviste i hovedsak de foreslåtte endringene i sitt brev av 17. mars, 
men erkjenner også at det kan være rimelig at det oppstår noe øket behov knyttet til at det 
skjer en nyetablering. 
Brevutvekslingen resulterte i et felles møte den 25. mars hvor consensus ble oppnådd. Det 
endelige svaret til ledelsen av Sørlandet sykehus HF ble sendt 6. april 2022. 
Svaret følger vedlagt. 
 
Det er viktig å understreke at inntekter for studieplassene samt kostnadene for Campus Sør-
prosjektet isolert sett balanserer med rimelighet. En del av kostnadene er dog allerede fordelt 
i MEDs budsjettmodell og vil ikke uten videre kunne identifiseres og trekkes ut. Pilotavtalen 
vil dermed ha en reell underdekning. Denne underdekningen bør antagelig sees på som en 
strategisk investering. Den eksakte størrelsen vil bli presentert til Fakultetsstyret i møte 14. 
juni sammen med utkast til avtale mellom partene.  
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Saksgang: 
 
Fakultetsstyret har blitt orientert om status for saken i flere møter – 22. september 2020, 3. 
mars 2021, 21. september 2021 og 26. oktober 2021. Saken vil bli sluttført i styremøtet 14. 
juni. 
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dekan/styreleder 
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fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

- Brev til Sørlandet sykehus HF (unntatt offentlighet: offl § 23) 


