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UiO Campus sør – Notat til fakultetsstyret 

Bakgrunn 

Grimstadutvalget 
Grimstadutvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og avleverte sin rapport i september 
2019. Utvalget anbefalte at Norge skulle ha en utdanningskapasitet i medisin som dekker landets 
legebehov, i samsvar med WHO-koden for rekruttering av helsepersonell.  
Utvalget anbefalte at Norge på kort sikt selv utdanner 80 % av de legene det er behov for, tilsvarende 
totalt 1076 studieplasser. Dette innebærer at kapasiteten må økes med 440 nye studieplasser, i 
tillegg til dagens 636 studieplasser. 

Utvalget anbefalte at en opptrapping av de 440 nye studieplassene skal være fullført så snart som 
mulig, og senest innen høsten 2027. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det gitt 80 nye 
studieplasser, hvorav 20 til Universitetet i Oslo. Videre ble det gitt ytterligere 15 nye studieplasser til 
Universitetet i Tromsø i 2021. Det gjenstår derfor 345 nye studieplasser i henhold til 
Grimstadutvalgets anbefaling, hvorav 210 av disse studieplassene er anbefalt allokert til Universitetet 
i Oslo. 

Utvalget anbefalte videre studiemodeller i medisin 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. I samsvar med dette anbefalte 
utvalget etablering av nye campuser. 

Revidert nasjonalbudsjett 2022 
Det ble ikke gitt flere studieplasser til medisin i revidert nasjonalbudsjett for 2022 og det åpnes ikke 
for å etablering av nye medisinutdanninger i landet. I Prop. 115S Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet for 2022 står det: 

I stedet er det viktig at de eksisterende medisinutdanningene tar en større del av 
helsetjenesten i bruk i utdanning av leger. Dette skjer i økende grad, og desentrale 
studiemodeller er innført en rekke steder, for eksempel i Bodø, Hammerfest og Levanger. 
Flere er under etablering, for eksempel i Agder og Ålesund. Desentrale studiemodeller skiller 
seg fra ordinære praksisopphold i distriktene ved at studentene over tid bor, mottar 
undervisning og gjennomfører praksis i distriktene. Desentrale studiemodeller kan gi økt 
rekruttering til arbeid i distriktene etter endt utdanning, og utnytter ubrukt praksiskapasitet 
utenfor de store studiebyene. 

I Khrono 16.05.22 uttaler Helseminister Kjerkol: 
Det er en annen statsråd sitt ansvar, men det er jo en regjeringsbeslutning at vi ønsker å øke 
antall studieplasser desentralt. Det har nå etter hvert alle de fire medisinske fakultetene 
opplegg for. Oslo er sist ut, med Sørlandslegen, som skal bli en realitet. Og det er veldig viktig 
for oss at vi øker antall medisinstudenter i Norge, og at vi tar hele landet i bruk for å utdanne 
de, også i Stavanger. Utover det har jeg ikke så mye mer å si, vi har tenkt å følge opp 
Grimstad-utvalget og utdanne flere av de legene vi trenger i framtida selv. 

 
Andre universiteter i Norge 
Universitetet i Tromsø (Bodø- og Finnmarksmodellen) og NTNU (Link-modellen) har allerede startet 
opp med desentrale studiesteder. I likhet med Oslo (UiO Campus sør) er Universitetet i Bergen i 
utredningsfase om et desentralt studiested (Vestlandslegen). 
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Intensjonsavtalen 
I forbindelse med etableringen av studieplanen Oslo96, hvor det ble innført en 12 ukers praksis i 
10.semester (modul 7), ble samarbeidende sykehus i Helse Sør-Øst tatt i bruk til denne praksisen. 
Samtidig ble det inngått en avtale mellom fakultetet og Sørlandet sykehus HF for dette samarbeidet 
på Arendal sykehus.  
Sørlandet sykehus HF består av 3 sykehus; i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. I følge avtalen 
åpnes det for praksis i modul 7, fordypningspraksis i modul 8 og psykiatripraksis i modul 5 ved de tre 
sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.  

UiO og Sørlandet sykehus inngikk i september 2020 en intensjonsavtale om utredning av et 
pilotprosjekt hvor noen studenter tar deler av sin medisinutdanning ved Sørlandet sykehus. 
Prosjektet har fått navnet UiO Campus sør. 

Sørlandet sykehus  

Sørlandet sykehus har sitt opptaksområde i Agder fylkeskommune med ca. 310 000 innbyggere 
fordelt på 25 kommuner. Foretaket består av tre sykehus; i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. 
Disse er organisert som 3 selvstendige somatiske klinikker med egen klinikkdirektør. I tillegg har 
foretaket tre klinikker som er organisert på tvers; klinikk for psykisk helse, medisinsk serviceklinikk og 
klinikk for prehospitale tjenester. Det er en viss grad av spesialisering og funksjonsfordeling mellom 
sykehusene. 

Sørlandet sykehus HFs forskningsaktivitet er blant de høyeste for ikke-universitetssykehus i landet 
målt ved refereebaserte artikler og antall doktorgrader og har flere sterke forskningsområder 
innenfor flere av de aktuelle undervisningsfagene som skal inngå i pilotperioden. Det er 44 leger med 
PhD ved Sørlandet sykehus, hvor av 11 har professorkompetanse.   Videre er det 20 leger under PhD-
utdanning pr. i dag. 

Organisering av prosjektet 

I september 2020 ble fakultetsstyret orientert om intensjonsavtalen og om opprettelsen av en 
styringsgruppe og en prosjektgruppe med tilhørende mandat. Styringsgruppen har vært ledet av 
prodekan for profesjonsstudiet i medisin, Elin Olaug Rosvold. Prosjektgruppen har vært ledet av 
professor Knut Lundin. 

I tillegg til den felles prosjektgruppen (UiO og SSHF) er det etablert en lokal prosjektgruppe ledet av 
førsteamanuensis Øyvind Holme på Sørlandet sykehus med representanter fra sykehuset, 
kommunene i Agder, Universitetet i Agder og studentrepresentantene fra Oslo. Prosjektleder har 
vært observatør. Under den lokale prosjektgruppen er det også etablert arbeidsutvalg for de enkelte 
modulene. 

Underveis i arbeidet ble det tydelig for styringsgruppen at mandatet til prosjektgruppen måtte 
revideres. I september 2021 vedtok styringsgruppen en presisering av mandatet, hvor blant annet 
økonomi ikke ligger i mandatet til prosjektgruppen.  

Prosjektgruppen avleverte første delrapport 1. november 2021. Vedlagt følger prosjektgruppens 
rapport for fase 1. 

I perioden november 2021 til mai 2022 har fakultetsledelsen og sykehusledelsen gjennomført 
forhandlinger om økonomi, organisasjon og andre rammebetingelser.  

Ultimo april ble et høringsnotat sendt til Medisinsk studentutvalg. Vedlagt følger høringsbrev og 
høringssvar fra MSU. 
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Rammebetingelser 

Prosjektgruppen har lagt følgende føringer for arbeidet: 

• Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanningen 
• Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 
• Studietilsynsforskriften 
• Studieplanen Oslo 1014 

Det er programrådet for profesjonsstudiet i medisin som har det helhetlige ansvaret for kvaliteten i 
studieprogrammet, herunder faglig kvalitet og læringsmiljø. Endringer i struktur eller innhold i 
emnene skal godkjennes av programrådet. 

Det er modulleder i Oslo som har det overordnede ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
modulen, både i Oslo og ved Sørlandet sykehus. Likeså har undervisningsleder det faglige ansvaret 
for læringsmålene i det enkelte faget på begge studiesteder. 

Studentene som velger å være ved Sørlandet sykehus i deler av sin utdanning, skal ha samme   
læringsmål og læringsutbytter, samt samme eller ekvivalent eksamen som studentene i Oslo. 
Timeplanen ved UiO Campus sør skal ta utgangspunkt i timeplanen for studentene i Oslo. 

 

Prosjektgruppens forslag 

Prosjektgruppen ble i mandatet bedt om å avklare hvilke moduler som skal inngå i pilotprosjektet og 
hvilke modul det var mest hensiktsmessig å starte med.  

Prosjektgruppen foreslo at modul 4, 5, 6 og 7 bør inngå i prosjektet. Videre ble det foreslått at modul 
6 blir oppstartsmodulen. Utrullingen av modulene vil bli som følgende: 

• Høst 2023: modul 6 
• Vår 2024: modul 7 
• Høst 2024: modul 4 
• Vår 2025: modul 5 

Prosjektgruppen foreslo videre at det i pilotperioden skulle være 10 studenter i hver modul, det vil si 
40 studenter til enhver tid ved sykehuset. Ved tildeling av nye studieplasser kan det være aktuelt å 
øke antallet studenter ved UiO Campus sør.  

Opptrappingen vil da bli som følgende: 

Modul  Høst 2023 Vår 2024 Høst 2024 Vår 2025 
Modul 6 10 10 10 10 
Modul 7   10 10 10 
Modul 4     10 10 
Modul 5       10 

 

Pilotperioden vil være fra 2023 til 2025. Prosjektet evalueres underveis, men har en endelig 
evaluering våren 2025. 
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Undervisningen 
Medisinstudiet har en integrert studieplan. Dette betyr at det i modul 4-7 undervises i 17 
undervisningsfag. Omfanget av fagenes undervisning er angitt i ukeekvivalenter (UE) som er definert 
som 20 undervisningstimer fordelt på 8 timer forelesninger og 12 timer studentaktiviserende 
undervisning. Noen av undervisningsfagene er store, men det er også en del små fag med få 
undervisningstimer i hver modul. Noen av fagene går kun over en modul, mens andre fag går over 
flere moduler.  

Det vil ikke være faglig hensiktsmessig eller økonomisk mulig å bygge opp akademiske fagmiljøer i 
alle undervisningsfag i løpet av pilotperioden. Fakultetet ønsker derfor å bygge opp noen færre, men 
mer robuste fagmiljøer med flere akademiske stillinger i de større undervisningsfagene. 
 
Samfunnsmedisin og allmennmedisin har sin hovedundervisning i modul 7, men bidrar også med 
undervisningstimer inn i de øvrige modulene. Samlet vil disse to fagene regnes som store 
undervisningsfag med mulighet for å bygge opp robuste fagmiljøer knyttet til primærhelsetjeneste i 
Agder-kommunene.  

Ansettelse av vitenskapelig ansatte ved UiO Campus sør vil, i tillegg til å bli et bærekraftig 
undervisningsmiljø, bidra til å styrke forskningen og bygge et akademisk miljø ved sykehuset, samt 
styrke forskningen i primærhelsetjenesten i kommunen.   

Tyngden av undervisningen på Campus sør vil være klinisk pasientnær undervisning og 
ferdighetstrening. Undervisningen i noen av de mindre undervisningsfagene er foreslått å foregå 
digitalt fra Oslo.  

Modul 4 
Modul 4 består av fagene nevrologi (5,5 UE), ØNH (3), øye (3), medisinsk genetikk (1), farmakologi 
(1), patologi (1), allmennmedisin (1), medisinske atferdsfag (1). og nevrokirurgi (0,5). 
I fagene medisinsk genetikk, farmakologi, patologi og nevrokirurgi vil det i hovedsak bli gitt 
fjernundervisning, da fakultetet ikke vurderer det som hensiktsmessig å bygge opp akademiske 
fagmiljøer i pilotperioden. Medisinsk genetikk, farmakologi og nevrokirurgi er ikke fagområder på 
SSHF i dag og vil neppe bli det i overskuelig fremtid. Heller ikke i patologi (det vil si nevropatologi og 
ØNH/øye-patologi) vil det være hensiktsmessig å ansette akademisk personalet på grunn av 
begrenset undervisningsomfang. 
 
Modul 5 
Modul 5 består av fagene psykiatri (7,25 UE), allmennmedisin (1), samfunnsmedisin (1,5), medisinsk   
etikk (0,.25), rettsmedisin (1) og farmakologi (2). 
I fagene rettsmedisin og farmakologi vil det i hovedsak bli gitt fjernundervisning siden dette er 
fagområder som i dag ikke finnes ved Sørlandet sykehus. Det ansees ikke hensiktsmessig å bygge opp 
disse fagområdene fra grunnen av i pilotperioden. 
 
Modul 6 
Modul 6 består av fagene fødselshjelp og kvinnesykdommer (5,5 UE), barnesykdommer (5,75), 
allmennmedisin (1), psykiatri (1), samfunnsmedisin (0,5), farmakologi (0,5), genetikk (0,5), medisinsk 
etikk (0,25), medisinske atferdsfag (0,25) og klinisk biokjemi (0,25). 
I fagene farmakologi, genetikk og klinisk biokjemi vil det i hovedsak bli gitt fjernundervisning. Også 
for disse fagområdene er undervisningsmengden begrenset og det ansees ikke hensiktsmessig å 
bygge opp akademiske kompetanse. 
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Modul 7 
Modul 7 består av fagene allmennmedisin, samfunnsmedisin, Kunnskapshåndtering, ledelse og 
kvalitetsforbedring (KLoK) og medisinsk etikk. Modulen er delt i 5 uker undervisning fordelt på 
samfunnsmedisin (2,75 UE), allmennmedisin (1,5), KLoK (0,5) og medisinsk etikk (0,25), og 
praksisstudier med 6 uker i primærhelsetjenesten (allmennmedisin 4 og samfunnsmedisin 2) og 6 
uker på lokalsykehus. Hoveddelen av undervisningen blir gitt lokalt på UiO Campus sør. Praksis i 
primærhelsetjenesten vil foregå i Agderkommunene, mens praksis på sykehus vil foregå på de tre 
sykehusene ved Sørlandet sykehus HF.  
 
Undervisningsformer 
Undervisningen på UiO Campus sør vil følge rammene for undervisningen i studieplanen Oslo 2014 
gitt gjennom at en ukeekvivalent (UE) defineres som 20 undervisningstimer fordelt på maksimalt 8 
timer forelesninger og minimum 12 timer studentaktiviserende undervisning. Studentaktiviserende 
undervisning omfatter for eksempel seminarer, gruppeundervisning, teambasert læring (TBL), 
klinikker og kliniske smågrupper. I tillegg legges det opp til at studentene etter avtale kan få mulighet 
til å hospitere på sykehusene utenom fastlagt undervisningstid. 

Hoveddelen av undervisningen i alle moduler skal foregå lokalt på UiO Campus sør. Av 
ressursmessige hensyn vil en del av forelesningene samkjøres som fjernundervisning sammen med 
kullet i Oslo. Studentaktiviserende undervisning skal så langt mulig foregå lokalt. All klinisk 
undervisning vil foregå lokalt på sykehus eller i kommunehelsetjenesten.  Noen seminarer med 
gruppearbeid kan eventuelt samkjøres ved at det er en lokal underviser til stede ved UiO Campus sør. 
Endelig fordeling av undervisningsformer og fjernundervisning blir avklart under arbeidet med den 
detaljert timeplanen i hver modul.  

Det bygges opp infrastruktur for fjernundervisning som innebærer at studentene kan delta fra 
undervisningslokalene ved Sørlandet sykehus. Det medisinske fakultet vil også arbeide for å lage 
gode pedagogiske løsninger for fjernundervisningen, blant annet i samarbeid med fagmiljøer innen 
pedagogikk og IT på UiO. Vi vil også trekke veksler på erfaringer fra lignende løsninger ved andre 
desentrale utdanninger både innen medisin og andre fag.   

I piloten vil det være 10 studenter på hver modul. Dette vil åpne for at studentene blir godt integrert 
i sykehusmiljøet og at de vil få en tettere kontakt med sine undervisere enn studenter på større kull. 
Dette vil i løpet av pilotperioden kunne stimulere til utvikling av lokale undervisningsløsninger 
innenfor de rammene som studieplanen og felles timeplan gir.  

Modul 6 er studiets internasjonale semester hvor undervisning og eksamen foregår på engelsk. 
Undervisningen lokalt på Sørlandet sykehus vil foregå på norsk, mens fellesundervisning med Oslo vil 
foregå på engelsk. Skriftlig eksamen i modul 6 gjennomføres lokalt, mens OSCE gjennomføres i Oslo. 
Begge eksamenene gjennomføres på engelsk. Det åpnes ikke for innreisende eller utreisende 
studenter (utveksling) ved UiO Campus sør i pilotperioden. 

Skriftlig og muntlig eksamen i de øvrige modulene gjennomføres lokalt ved UiO Campus sør samtidig 
med eksamen i Oslo.  

Det samme timeplansystem som benyttes i Oslo vil også bli benyttet på UiO Campus Sør. 

Det vil også bli etablert et lokalt ferdighetssenter med utstyr tilsvarende som Ferdighetssenteret i 
Oslo. 
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Studentlivet på UiO Campus sør 

Studentarealer på sykehusene 
SSHF har frigjort i overkant av 400 kvm for bruk til undervisning (flere rom), lesesalsplasser og sosiale 
soner. Disse arealene er frigjort ved å leie alternative lokaler i byen for virksomheten som er flyttet 
ut. SSHF ønsker ikke å beregne arealleie ut fra modellen gitt i utredningen fra KD og HOD, men 
ønsker at den faktiske kostnadene deles på begge parter. 
Det er også identifisert studentarealer ved sykehuset i Arendal.  

Hybler 
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har boliger i Kristiansand og Grimstad og det er bekreftet at UiO-
studentene ved UiO Campus Sør kan søke og få tilgang til studentboligene som SiA disponerer på lik 
linje som studenter ved Universitetet i Agder. Det forutsettes at søker har betalt semesteravgift ved 
SiA. Studentene er imidlertid selv ansvarlig for å skaffe seg bolig, enten ved å søke SiA eller ved å leie 
på det private markedet. Studentene har også ansvar for å finansiere boligen selv. 
 

Det vil også være nødvendig med et overnattingstilbud i Flekkefjord. Behovet er meldt inn og her er 
det en viss romslighet med hensyn på boliger sykehuset disponerer. Hvis det påløper kostnader ved 
opphold ved sykehuset i Flekkefjord vil fakultetet dekke dette. 

Reiser til og fra Oslo og mellom sykehusene på Sørlandet sykehus 
Det er helt nødvendig for Sørlandet sykehus å inkludere alle tre sykehusene i pilotprosjektet. 
Hovedtyngden av undervisningen vil likevel være i Kristiansand og Arendal. Ved sykehuset i 
Flekkefjord vil det primært ikke være timeplanfestet undervisning, men praksis i modul 5 og modul 7. 
Det kan også være aktuelt med at «fødeuken» eller annen praksis i modul 6 kan forgå på sykehuset 
Flekkefjord, da studentene kan være der hele uke og slippe å reise frem og tilbake. Det er ca. 500 
fødsler ved Flekkefjord i året og vil være en god praksisarena da de fødende blir lenger på sykehuset 
enn vanlig andre steder. 

Fakultetet vil dekke kostnadene for studenten for reise mellom sykehusene i pilotperioden. 
 
Studentvelferd 
Ved å betale semesteravgift til studentsamskipnaden i Agder, vil UiO studentene med medlemskapet 
ha tilgang til de samme velferdstilbudene som studentene ved Universitetet i Agder. Dette gjelder 
f.eks. studentbarnehage, studenthelsetjeneste og treningssenter. 
 

Rekruttering av studenter til UiO Campus Sør 
I pilotperioden (2023-2025) vil rekruttering av studenter skje ved at studentene selv melder interesse 
for å ta deler av medisinutdanningen ved Sørlandet sykehus. Utlysning av plasser vil første gang skje 
tidlig høsten 2022. På sikt kan det bli aktuelt at studentene kan søke seg til UiO Campus sør allerede 
ved søking til studiet gjennom samordnet opptak. Opptaksmodell ved UiO Campus sør vil bli utredet 
videre.  
 
Studentmedvirkning i prosjektet og høringsnotat fra studentene 
Studentene har vært representert med to medlemmer i prosjektgruppen og et medlem i 
styringsgruppen. I april 2022 ble et høringsnotat om UiO Campus sør sendt Medisinske studentutvalg 
(MSU) med høringsfrist 15. mai. I høringsperioden ble det invitert til et møte med studentutvalgene 
hvor leder for styringsgruppen og leder for prosjektgruppen kunne oppklare eventuelle spørsmål om 
prosjektet og høringen. 
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MSU er generelt positive i sitt høringssvar til at deler av medisinutdanningen kan foregå desentralt, 
og uttrykker at dette kan gi mange positive muligheter for fakultetet, studentene og de lokale 
sykehusene. I høringssvaret påpekes det imidlertid også mange viktige områder for at prosjektet skal 
lykkes. Det påpekes blant annet: 

• Første pilot-år kan være sårbart med hensyn på frafall, blir det for få studenter kan det føre 
til utfordringer for det sosiale og faglige miljøet. MSU mener imidlertid at 40 studenter er 
tilstrekkelig for å sikre et godt faglig og sosialt miljø for studentene. 

• Det må lages en plan for rekruttering for å sikre at nok studenter melder interesse for den 
desentrale undervisning. Fakultetet bør også ha en kontaktperson(er) med kjennskap til 
prosjektet. 

• MSU støtter at inndeling av moduler og læringsmål skal være det samme som i Oslo, men at 
dette likevel gir mulighet for en fristilt timeplan og utnytte lokale ressurser og utprøving av 
nye undervisningsformer, samt videreutvikle prosjekter som allerede er under utvikling ved 
fakultetet. 

• MSU mener at digital fellesundervisning ikke er et tilstrekkelig tilbud og må forbedres for å 
bli et fullgodt alternativ i fagene patologi, farmakologi, genetikk, medisinsk etikk, 
rettsmedisin og klinisk biokjemi. 

• MSU ønsker en veilednings- og rådgivningstjeneste lokalt, tilrettelegging for 
foreningsvirksomhet og etterspør en mentorordning. 

• MSU etterspør studentenes medvirkning grunnlaget for økonomiske beslutninger. 

Fakultetsledelsen mener høringssvaret fra MSU peker på viktige områder som fakultetet vil jobbe 
med frem til høsten 2023.  

Fordi rekrutteringen av studenter i pilotperioden vil skje ved at studentene selv melder sin interesse, 
er det svært viktig at rekrutteringsarbeidet starter opp så snart fakultetsstyret og styret ved 
Sørlandet sykehus HF har vedtatt prosjektet.  Det er laget en plan for å presentere UiO Campus sør 
gjennom nettsider og informasjonsmøter. Videre vil vi sende skriftlig informasjon til studentene som 
er aktuelle for å starte opp høsten 2023.  Vi vil også ha kontaktpersoner i fakultetet som kan svare på 
spørsmål fra studentene. Vi har allerede nå studenter som har praksis på Sørlandet sykehus og hos 
allmennleger i Agder kommunene, og vi vil bruke deres erfaringer inn i arbeidet med å fremme UiO 
Campus sør som et attraktivt og spennende studiested 

Studentene ved UiO Campus sør skal motta undervisning av samme innhold og kvalitet som øvrige 
studenter på medisinstudiet i Oslo. Som nevnt under avsnittet «Undervisning» over, vil hoveddelen 
av undervisningen skje lokalt på Sørlandet sykehus, og vi vil legge vekt på at nødvendig 
fjernundervisningen skal holde høy kvalitet. Studentene ved UiO Campus sør vil få god mulighet til å 
bli integrert i sykehusets aktiviteter og bli godt kjent med sine undervisere siden de er en liten 
gruppe studenter. Dette vil være et viktig utgangspunkt for videre utvikling av lokale 
undervisningsløsninger innenfor de rammene som studieplanen gir. 

Som nevnt over vil det være en stedlig UiO administrativ stilling ved UiO Campus sør. Dette årsverket 
vil ha en delt oppgave mellom administrativ koordinering av UiOs virksomhet på Sørlandet sykehus 
og studieadministrativt arbeid. I administrative spørsmål vil dette være førstelinjetjenesten for UiO- 
ansatte og UiO-studentene på Sørlandet sykehus.  

I presisering av mandatet til prosjektgruppen fra juni 2021 ble utarbeidelse av budsjett tatt ut av 
mandatet og presisert at ledelsen ved Det medisinske fakultet og ledelsen ved Sørlandet sykehuset 
sammen skulle utarbeide forslag til budsjett for undervisningen ved UiO Campus sør 
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Organisering 
UiO Campus sør foreslås organisert som en klinikk under Institutt for klinisk medisin, med 
campusleder som klinikkleder. Ansatt i vitenskapelige stillinger i modul 4, 5 og 6 vil bli ansatt i 
klinikken og rapportere til campusleder. Administrativ koordinator/studiekonsulent vil rapportere til 
campusleder, men faglig underlagt administrasjonssjef ved Institutt for klinisk medisin. 
Vitenskapelige ansatte i modul 7 vil ha sitt ansettelsesforhold ved Avdeling for allmennmedisin og 
Avdeling for samfunnsmedisin ved Institutt for helse og samfunn, men rapporterer til campusleder.  

Rekruttering av vitenskapelige stillinger 
UiO vil ansette campusleder. UiO, sammen med campusleder vil ansette de øvrige i UiO Campus sør. 
HR-seksjonene ved Institutt for klinisk medisin og Institutt for helse og samfunn bistår i 
tilsettingsprosessen. 
Utlysningene for de vitenskapelige stillingene skal være åpne og kombinert med en overlegestilling, 
og følge UiOs reglement og retningslinjer for tilsettinger. Det foreslås likevel at stillingene kan, i en 
overgangsperiode på fem år, lyses ut internt ved Sørlandet sykehus. 

Ansatte i professor II og førsteamanuensis i 20 % stilling vil ha samme arbeidsbetingelser som 
fakultetets øvrige ansatte i samme stillinger når det gjelder avsatt tid til forsknings og undervisning.  
Det vil si at de skal få avsatt gjennomsnittlig 2 arbeidsdager pr. uke for ivaretakelse av undervisnings- 
og forskningsoppgaver, hvorav en halv dag benyttes til undervisning for UiO og halvannen dag 
benyttes til forskning for helseforetak og UiO. 

Samarbeidsavtale med kommunene i Agder 

Kommunene i Agder har et ønske om å involveres og ta ansvar for å utvikle gode praksisplasser og 
praktisk opplæring av studentene. Kommunene vil sikre at studenten får en god innsikt i helheten i 
kommunehelsetjenesten med klinisk praksis i sykehjem, i kommunal øyeblikkelig hjelp-senger, i 
legevakt, i forebyggende helsearbeid i skoler, helsestasjon og jordmortjeneste. Kommunene vil 
kunne sikre studentene en god innføring i kommunal samfunnsmedisin, i fagfeltene smittevern, 
miljørettet helsevern og medisinskfaglig rådgivning på systemnivå under veiledning av 
kommuneoverlegen. 

Prosjektgruppen støtter at kommunene i Agder deltar aktivt i tilrettelegging og gjennomføring av 
praksisperioden i modul 7, samt rekruttering av fastleger. 

Fakultetsledelsen er positiv til et nærmere samarbeid med kommunene i Agder og vil i samarbeid 
med Institutt for helse og samfunn gå i dialog med samarbeidsorganet for kommunene med tanke på 
å etablere en samarbeidsavtale.  

Universitetet i Agder  

Universitetet i Agder (UiA) har gitt positive signaler om at studenter ved UiO Campus sør kan benytte 
fasiliteter i Kristiansand og Grimstad, f.eks. forelesningsrom, grupperom, lesesaler, bibliotek og 
eksamenslokaler. 

Fakultetet vil også ta initiativ til et samarbeid med Universitetet i Agder for etablering av 
tverrprofesjonell samarbeidslæring for studentene på de to institusjonene.  

Universitetet i Agder har et sterkt pedagogisk utdanningsmiljø. Det kan være mulig for lærere ved 
UiO Campus sør å gjennomføre obligatorisk pedagogisk basisopplæring for akademisk tilsatte 
(UNIPED) UiA. Dette kan eventuelt avtales nærmere. 
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Økonomiske rammebetingelser for UiO Campus Sør 

Prosjektrapporten foreslår et forholdstall mellom vitenskapelig stilling/student på 0,3. Ved beregning 
av antall vitenskapelige stillinger til UiO Campus sør har imidlertid fakultetet valgt å ta utgangspunkt i 
volumet på den undervisning som skal foregå ved Sørlandet sykehus, slik vi også gjør ved rekruttering 
av vitenskapelig personell generelt. Fakultetet har imidlertid tatt hensyn til at det krever noe mer 
ressurser ved å bygge opp noe nytt, samt at de vitenskapelige tilsatte skal fordeles mellom 
Kristiansand og Arendal. Videre har fakultetet tatt hensyn til at det vil kreve noe mer ressurser å 
bygge opp fagmiljøer. Med henvisning til de fagområder som det skal undervises i ved UiO Campus 
sør som nevnt over, foreslår dekanen følgende stillinger ved UiO Campus sør: 

 

*professor II/førsteamanuensis 20 % stilling 
**Universitetslektor i 10 % stilling 
 
I fagområdene allmennmedisin og samfunnsmedisin, som undervises gjennom alle modulene kan det 
oppstå samtidighetskonflikter som først blir avklart når timeplanen for alle fire modulene er lagt.  Det 
betyr at antall universitetslektorstillinger kan øke, anslagsvis med to universitetslektorer i 10 % 
stilling. 
 
I tillegg foreslås det å tilsette en campusleder i 50 % stilling. I denne stillingen vil det, i tillegg til 
ledelse av UiO Campus sør, ligge noe undervisning i faget til den som blir ansatt som campusleder. 
Campusleder er ansvarlig leder for den faglige virksomheten for UiO ansatte ved Sørlandet sykehus 
og de vitenskapelig ansatte stillinger rapporterer til denne. 
 
Det vil også være en stedlig UiO administrativ stilling ved UiO Campus sør. Dette årsverket vil ha en 
delt oppgave mellom administrativ koordinering av UiOs virksomhet på Sørlandet sykehus og 
studieadministrativt arbeid. I administrative spørsmål vil dette være førstelinjetjenesten for UiO 
ansatte og UiO studentene på Sørlandet sykehus. 
 
I tillegg foreslås det å ansette en IT-stilling (brukerstøtte) i 0,2 årsverk. Dette vil være en del av en full 
stilling ansatt ved sykehuset for å sikre tilgjengelighet for ansatte og studenter. 
 

Modul
Topp-
stilling* Lektor**

Modul 4
Nevrologi 1 3
ØNH 1 1
Øye 1 1
Modul 5
Psykiatri 1 4
Modul 6
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 1 4
Barnesykdommer 1 4
Modul 7
Allmennmedisin 1 1
Samfunnsmedisin 1
Totalt 8 18
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Som nevnt tidligere har prosjektet lokalisert lokaler til studentene i Kristiansand og Arendal. I 
Kristiansand vil ca. 400 kvm bli frigjort for bruk til undervisning, lesesalsplasser og sosiale soner for 
studentene. Frigjøring av disse arealene beløper seg til ca. 1 million kroner årlig, og Sørlandet 
sykehus tilbyr at de kan dekke halvparten av disse. Fakultetet må derfor beregne årlige kostnader på 
0,5 millioner kroner. 
 
Studentene påregne noe pendling mellom sykehusene i Agder, primært mellom Kristiansand og 
Arendal. Det kommersielle busstilbudet mellom disse to byene er godt og koster p.t. 260 kr tur/retur. 
Det foreslås at studentenes reisekostnader mellom Kristiansand og Arendal dekkes av fakultetet i 
pilotperioden. Reisetiden mellom Kristiansand og Flekkefjord er imidlertid såpass lang at det ikke er 
aktuelt med dagpendling.  
 
Oppsummering av kostnader 
 
Budsjettposter Kostnad 
Vitenskapelig ansatte modul 4 1 083 000 
Vitenskapelig ansatte modul 5 534 600 
Vitenskapelig ansatte modul 6 1 069 200 
Vitenskapelig ansatte modul 7 548 400 
Campusleder 50 % 595 500 
Klinisk stipendiat (nettovirkning) 658 200 
Administrativ koordinator 790 000 
IT-brukerstøtte 20 % 132 000 
Driftsmidler vitenskapelige ansatte 700 000 
Generell drift 200 000 
Reisekostnader 50 000 
UiO-nett 223 750 
Husleie 625 000 
Totalt 7 209 650 

 
 
I pilotperioden vil det i tillegg tilbys en klinisk stipendiat i 4 år i ett av de store undervisningsfagene 
(nevrologi, pediatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer). Med 4 års tilsetting vil undervisningsdelen av 
stillingen være tilsvarende 2 universitetslektorer. Hvilke fagområde dette, blir må avklares senere.  
Dette betyr at antallet universitetslektorer kan reduseres fra 18 til 16, altså en reduksjon med to 
lektorer i ett av fagområdene nevrologi, pediatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer.  Dette tilbudet 
vil medføre en kostnadsøkning tilsvarende forskningsdelen av den kliniske stipendiatstillingen, Dette 
er anslått til kr. 633 200, samt driftsmidler som er kr. 25 000.  

IT-infrastruktur – etableringskostnader 
Det vil også påløpe noen kostnader i forbindelse med etablering av UiO-nettverk for ansatte og 
studenter ved Sørlandet sykehus. Det er utredet to alternativer hvor det finnes en enkel og rimelig 
løsning med trådløst nett og en mer sikker løsning med permanente kabler (leie seg inn på 
eksisterende kabler). Kostnader og tidsperspektiv for de ulike alternativene er ikke ferdig utredet, 
men ser imidlertid ikke ut som om dette blir noen stor utfordring ved noen av alternativene. 
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Veien videre 

Fakultetsledelse, sammen med ledelsen på Institutt for helse og samfunn, vil arbeide videre med 
kommunene i Agder med sikte på å få til en avtale om praksisstudiene i modul 7. 

Fakultetet vil jobbe videre med avtale om samarbeid med Universitetet i Agder. 

Prosjektgruppen har nå startet arbeidet med å utarbeide detaljerte timeplaner, først for modul 6 og 
modul 7 for at disse kan være klare for publisering senest henholdsvis 1. oktober 2022 og 1. februar 
2023. Mye av arbeidet for den overordnede organiseringen av undervisningen for modul 4 og modul 
5 er allerede gjort i fase 1, men for timeplanarbeidet gjenstår detaljplanleggingen. 

Fakultetsledelsen mener at arbeidet i prosjektet har kommet så langt at piloten kan starte opp 
høsten 20023 som planlagt.  Det bes derfor om at fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om å 
etablere en desentral utdanningsmodell i samarbeid med Sørlandet sykehus HF som et pilotprosjekt 
fra 2022-2025.   

 

 

 
 


