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Etablering av en desentral studiemodell – UiO Campus sør 

Formål og saksfremstilling 
I september 2020 ble fakultetsstyret orientert om en intensjonsavtale mellom Det 
medisinske fakultet og Sørlandet sykehus HF om å etablere en desentral studiemodell hvor et 
lite antall medisinstudenter tar deler av utdanningen ved Sørlandet sykehus HF som et 
pilotprosjekt. Fakultetsstyret ble i samme møte orientert om opprettelsen av en 
styringsgruppe og en prosjektgruppe med tilhørende mandat. 
 
Bakgrunnen for inngåelsen av intensjonsavtalen er Grimstadutvalgets anbefaling at Norge på 
kort sikt selv utdanner 80 % av de legene det er behov for. Dette innebærer at kapasiteten må 
økes med 440 nye studieplasser, hvorav 210 nye studieplasser ved Universitetet i Oslo.  
Utvalget anbefalte videre studiemodeller som inkluderer en større del av helsetjenesten, både 
i praksis og klinisk undervisning. Utvalget anbefalte studiemodeller der studentene er ved 
campuser utenfor universitetsbyene i større deler av studietiden. 
 
Det ble ikke gitt flere nye studieplasser i medisin i revidert nasjonalbudsjett for 2022, men 
desentrale studiemodeller er omtalt. 
 
Konsekvenser 
Finansieringen av UiO Campus sør er knyttet til de 20 nye studieplassene fakultetet fikk i 
revidert nasjonalbudsjett i 2020 med tilhørende finansiering. Med dagens finansiering vil 10 
studenter på hver modul (40 studentårsekvivalenter) gi ca. 7 millioner kroner i årlig inntekt 
til fakultetet. Beregnede kostnader er omtrent i samme størrelsesorden. Det vil være 
vanskelig å redusere kostnadene ved virksomheten i Oslo tilsvarende de nye kostnadene som 
oppstår ved å etablere UiO Campus sør. Fakultetet må derfor påregne noe omfordelinger i 
budsjettfordelingen. Dette vil bli behandlet i de årlige budsjettfordelingene.  

Saksgang 
Etablering av UiO Campus sør har vært behandlet i fakultetsledelsen i perioden november til 
mai 2022. Det er blitt orientert om saken i lederforum og fakultetsstyret løpende i denne 
perioden. Saken har vært på høring i Medisinsk studentutvalg i april-mai og behandlet i IDF-
møte 30. mai 2022 
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Forslag til vedtak 
 
Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om å etablere en desentral utdanningsmodell i 
samarbeid med Sørlandet sykehus HF i form av et pilotprosjekt fra 2022-2025 med de 
forutsetninger som ligger i «UiO Campus sør – Notat til fakultetsstyret» 
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