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Sammendrag 
 

Kort sammendrag av prosjektet 

Bakgrunn: 

Det er behov for å styrke utdanningen av leger i Norge, med et 

spesielt fokus på desentraliserte læresteder. Prosjektet har 

utredet premissene for etablering av medisinstudium ved 

Sykehuset Sørlandet HF ved å opprette et UiO Campus Sør.    

Leveranser 
(prosjektets mål): 

Det planlegges for at 10 studenter skal starte på sitt 5. studieår 

ved UiO Campus Sør høsten 2023. 

Strategisk forankring: 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Sørlandet 

sykehus HF.  

Føringer og 
rammebetingelser: 

Undervisningen skal gis som ledd i studieplanen Oslo 2014, med 

identisk overordnet læringsutbytte for studentene ved UiO 

Campus Sør som for studentene i Oslo.   

Avgrensninger: 
Det skal ikke etableres et uavhengig medisinstudium ved 

Sykehuset Sørlandet HF.  

Forutsetninger: 
Det må stilles tilstrekkelig ressurser til rådighet når det gjelder 

personell, teknikk og annen infrastruktur.   

Risiko: 

Prosjektet er avhengig av at studentene søker seg til UiO 

Campus Sør, og at den betydelige oppgaven det vil være å 

integrere studenter i den kliniske hverdagen, oppnår full aksept 

på sykehuset. Rekruttering av lærere/veiledere. 

Kritiske 
suksessfaktorer 

God planlegging av studentenes og lærernes timeplaner.  

 

Bakgrunn 
Norge har et stort behov for leger. Per i dag utdannes halvparten av nye leger i andre land. 

Grimstadutvalgets rapport «Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modell, muligheter» fra 

2019 anbefaler en betydelig økning av antall legestudenter som tar hele utdanningen sin i 

Norge.  De foreslåtte 440 nye studieplassene i medisin anbefales opprettet desentralisert i 

studiets siste deler da de nåværende studiestedene ikke har kapasitet til en slik økning i 

studentmassen. Rapporten peker spesielt på både Agder og Sørlandet sykehus som aktuell 

for en desentralisert modell. Parallelt med disse tankene om utvidelse av antallet 
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studieplasser i Norge har det også vært en tydelig utvikling også innen de nåværende 

rammer for å satse på desentrale studieplasser. Dette er allerede aktivt for UiT, NTNU og er 

under oppstart for UiB.    

Sørlandet sykehus inngikk i september 2020 en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo om 

et pilotprosjekt med utdanning av 10 legestudenter i Agder i den kliniske delen av studiet fra 

høsten 2023. Den desentraliserte campusen fikk navnet UiO Campus Sør. UiO etablerte en 

styringsgruppe og prosjektgruppe for å utrede mulighetsrommet, inkludert hvilke kliniske 

moduler som kan gjennomføres i UiO Campus sør, inkludert rekkefølge for oppstart. Det ble 

antydet mulighet for en betydelig opptrapping av studenttallet etter hvert. 

Utredningsarbeidet har blitt gjennomført som nettmøter i en sentral og en lokal 

prosjektgruppe. 

Mandat og prosjektgruppemedlemmer 
Figur 1 viser prosjektorganiseringen. 

Figur 1: Organsiasjonskart 

 

Mandat 

Styringsgruppen ga følgende mandat til den sentrale prosjektgruppen: 

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 modul som er mest hensiktsmessig å starte med og deretter forslå 

hvilke(n) påfølgende modul/moduler som primært skal inngå i piloten 
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  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. 

  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 og andre 

studentfasiliteter. 

  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. 

Et økt antall studenter i denne modulen 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. 

Det bes også om at prosjektgruppen utarbeider en plan for evaluering av den foreslåtte 

desentraliserte studiemodellen. Evalueringen vil blant annet kunne være grunnlag for en 

eventuell utvidelse til flere moduler i den desentrale studiemodellen. 

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. 

Revidert mandat 

10.september vedtok Styringsgruppen et revidert mandat: 

1. Prosjektgruppen skal planlegge for oppstart av modul 6 i høstsemesteret 2023, med 

overgang til modul 7 vårsemesteret 2024. Dette innebærer at de første studentene reiser 

ned for ett års opphold ved SSHF. En ny pulje studenter skal deretter starte modul 6 

vårsemesteret 2024 osv. 

2. Prosjektgruppen bes vurdere når implementering av modul 4 og 5 kan og bør finne sted. 

Studentene som flytter til UiO Campus Sør for modul 4 og modul 5, vil fortsette der også i 

modul 6 og 7. 

3. UiO Campus Sør skal følge eksisterende studieplan (Oslo 2014) med hensyn til 

modulinndeling, læringsutbytter og eksamensavvikling. Lokal timeplan må planlegges slik at 

studentene kan følge nødvendige deler av undervisningen som gis fra Oslo. 

4. Antall studenter per modul: 

Pilot: 10 studenter per modul 



9 
 

Ved økning av studieplasser ved UiO, vil antall studenter kunne øke til inntil 20 studieplasser 

per modul. 

Det må vurderes hva som er maksimumstallet for totalt antall studenter per semester ved 

SSHF når alle aktuelle moduler er implementert. 

Fase 1: Leveranse 1. november 2021: 

Rapport 1 høsten 21 skal inneholde følgende avklaringer: 

 Avklaring om antall studenter på én modul ved SSHF. Eventuelt forslag til 

opptrappingsplan knyttet til pilot. 

 Overordnet organisering av undervisning på modul 6 høst 2023 

o Gjennomføring av klinisk undervisning – forslag til rotasjon 

avdelinger/sykehus 

o Gjennomføring av teoretisk undervisning – lokalt og fjernundervisning 

o Gjennomføring av eksamen 

o Arealer for studentundervisning – herunder grupperom og lesesaler 

o Behov for vitenskapelig og administrativt personell (% av hel stilling) 

 Overordnet organisering av undervisning på modul 7 våren 2024 

o Gjennomføring av teoretisk undervisning 

o Gjennomføring av praksisundervisning på sykehus (6 uker) 

o Gjennomføring av praksisundervisning i primærhelsetjenesten (6 uker), 

inkludert samfunnsmedisinsk undervisning 

o Gjennomføring av eksamen 

 Tilgjengelige arealer for studentundervisning 

 Behov for vitenskapelig og administrativt personell (% av hel stilling) 

 Utkast til plan for samarbeid med kommuner og UiA (danner utgangspunkt for 

avtaler) 

Fase 2: Leveranse 1. mai 2022 

 Detaljert timeplan for Modul 6 og 7 utarbeides etter at styringsgruppen har godkjent 

rammene som er gitt i fase 1. 

 Timeplan for modul 6 må være klar for publisering 1. oktober 2022 

 Timeplan for modul 7 må være klar for publisering 1. februar 2023 

 Plan for implementering av modul 4 og 5 med samme punkter som under fase 1 

 Forslag til velferdstiltak for studenter (bolig, tilknytning studentsamskipnad etc) 
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Oppgaver som ikke inngår i prosjektgruppens arbeid 

 Økonomi: 

 På bakgrunn av ressursbehovet beskrevet i rapport 1, vil ledelsen ved Det medisinske 

fakultet og ledelsen ved SSHF sammen utarbeide forslag til budsjett for 

undervisningen ved UiO Campus Sør. 

 SSHF lager budsjett for sine investeringsbehov, egeninnsats (veiledning) etc 

 Budsjettene legges frem for styrene ved hhv UiO-MED og SSHF primo desember 2021 

 Avtaler med samarbeidspartnere: 

o UiA (Ansvar: UiO i samarbeid med SSHF) 

o Plan for pedagogisk opplæring ansatte SSHF (samarbeid med UiA) 

o Plan for velferdstiltak for studenter (bolig, tilknytning studentsamskipnad etc) 

o Fastleger (Ansvar: UiO) 

o Kommunehelsetjenesten (Ansvar: UiO) 

 Informasjon til fremtidige studenter: 

 Informasjonsplan for rekruttering av studenter utarbeides av 

kommunikasjonsavdelingene ved UiO og SSHF. 

Medlemmer i styringsgruppen 

Styringsgruppen ble oppnevnt av UiO og har hatt følgende medlemmer: 

 Elin Olaug Rosvold, Prodekan for utdanning UiO (leder) 

 Nina Mevold, AD SSHF (nestleder) 

 Dag Kvale, Instituttleder, UiO 

 Susanne Hernes, fagdirektør SSHF 

 Katarina Johansen, studentrepresentant UiO 

 Heidi Haven, Kommunalsjef Lindesnes kommune (fra oktober 2021) 

 Mette Langballe, UiO (sekr) 

Medlemmer i prosjektgruppen 

Det har vært nedsatt en prosjektgruppe for å utrede et desentralisert utdanningsløp ved 

Sykehuset Sørlandet HF fra 2023. Følgende har deltatt i arbeidet: 

Knut E. A. Lundin, utdanningsleder Institutt for klinisk medisin, UiO (leder) 

Øyvind Holme, Sørlandet sykehus HF (nestleder) 

Magnus Løberg, utdanningsleder HELSAM (fra august 2021) 

Anne Flem Jacobsen, Leder modul 6, UiO 

Erik Lønnmark Werner, Leder modul 7, UiO 

Ellen Rosenberg, modulkoordinator, UiO 

Janne Rossen, Modul 6, Sørlandet sykehus HF 

Erik Thortveit, Modul 4, Sørlandet sykehus HF 

Henriette Vintermyr, LIS1-lege, Sørlandet sykehus HF (til juni 2021) 
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Vegard Vige, kommuneoverlege i Grimstad (fra september 2021) 

Mia Elida Ersdal, student 

Knut Magnus Ruud, student 

Kirsten Lund Løkling (sekretær) 

 

Prosjektgruppen har inkludert andre ressurspersoner når det har vært naturlig. Spesielt har 

prodekan for utdanning Elin Olaug Rosvold vært invitert til prosjektmøter.  

Mandat og oppnevning av representanter til prosjektgruppe og styringsgruppen er forankret 

av Det medisinske fakultetsstyre, administrerende direktør ved SSHF og i KOSS (Kommunene 

på Agders overordnede samarbeidsorgan). 

Prosjektgruppen har hatt følgende møter: 

Lokal prosjektgruppe 

I tillegg til den sentrale prosjektgruppen ble det etablert en lokal prosjektgruppe med 

følgende medlemmer: 

Tilknytning Navn Funksjon 
SSHF Øyvind Holme Prosjektleder 
 Erik Thortveit Gruppeleder modul 4 
 Torbjørg Jensen/Karin Drivenes Gruppeleder modul 5 
 Tore Buer Christensen Gruppemedlem modul 5 
 Janne Rossen Gruppeleder modul 6 
 Katharina Schmidt Gruppemedlem modul 6 
 Kristin Modalsli Sand Nestleder modul 7 
 Brede Kvisvik Gruppeleder modul 8 
 Frode Gallefoss Forskningssjef 
 Kari Johanna E Benitez Utdanningskoordinator LIS 
 Henriette Vintermyr LIS 1 (til juni 2021) 
 Linda Kvilekval Gruppeleder praktisk tilrettelegging 
Kommunene Vegard Vige Repr kommunene i Agder 
 Robert Burman Gruppeleder modul 7 (til oktober 2021) 
 Tor H Christiansen Gruppeleder modul 7 (fra august 2021) 
UiA Eirik Abildsnes Repr UiA 
UiO Mia Ersdal Student UiO 
 Knut Magnus Ruud Student UiO 
 Knut E. A. Lundin Prosjektleder UiO, observatør 

 

 

Sammensetning av den lokale prosjektgruppen ble forankret i foretaksledelsen SSHF i møte 

den 16.mars 2021. 
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Arbeidsutvalg for enkeltmoduler 

Det ble etablert arbeidsutvalg for å utrede de enkelte modulene under den lokale 

prosjektgruppen. 

Følgende personer har vært medlemmer i arbeidsutvalgene i de enkelte modulene. 

Gruppene hadde nær kontakt med ledere for de enkelte modulene ved UiO. 

Modul 4: 

Erik Thortveit (nevrolog SSK, leder) 
Anders Torp (medisinsk rådgiver  ØNH) 
Hanne Berg Gilbo (Avdelingsleder øyeavdelingen) 

Modul 5: 

Torbjørg Jensen (leder, psykiater) til mai 2021 
Tore Buer Christensen (nestleder, psykiater) 
Karin Drivenes (klinisk farmasøyt) leder fra juni 2021 
Terje Mesel (professor i medisinsk etikk, UiA og SSHF) 
Gro Dale Lie (barne- og ungdomspsykiatri, SSHF)  
Elena Bentley (rus- og avhengighetsmedisin, SSHF) 
Knut Magnus Ruud (student UiO) 

Modul 6: 

Janne Rossen (kvinneklinikken SSK, leder)  
Katharina Schmidt (barneavdelingen SSA, nestleder) 
Gunnar Wik (barneavdelingen, SSK)  
Nora Johansen (gynekologisk avdeling, SSA) 

Modul 7: 

Robert Burman (Fastlege/assisterende kommuneoverlege, Vennesla kommune. Leder) 
Kristin Modalsli Sand (SSF) 
Vegard Vige (kommuneoverlege Grimstad) 
Eirik Abildsnes (Tidligere fastlege, forskningssjef Kr.sand kommune, førsteamanuensis UiA) 
Tor H Christiansen (ass kommuneoverlege Kristiansand kommune, fra august 2021) 

Modul 8:  

Brede Kvisvik (LIS kardiologi SSK, leder) 
Frank Lohne (kirurg, SSK) 
Olav Søvik (anestesi SSK) 
Jarle Jortveit (medisin SSA) 
Knut Erik Mjåland (ortopedi SSA) 

Rammebetingelser 

Føringer for prosjektet  

Følgende føringer er lagt til grunn for utredningen: 

 Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanningen 

 Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-21
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
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 Studietilsynsforskriften 

 Studieplan Oslo 2014 

 Alle lokasjoner ved SSHF (Arendal, Kristiansand, Flekkefjord) skal inkluderes som 
læringsarenaer 

Avgrensninger 

Prosjektgruppens ansvar har vært definert av mandatet gitt av styringsgruppen med de 

avgrensninger som er beskrevet i mandatet. 

Prosjektrapporten beskriver gjennomføring av pilotfasen ved UiO Campus sør i perioden 

2023-2025. 

Prosjektgruppen har inkludert en detaljert beskrivelse av modul 4 og 5. Mandatet ba om 

denne leveransen i mai 2022, men prosjektet har jobbet parallelt med alle moduler. 

Forutsetninger 

Prosjektet har laget sitt prosjektforslag med følgende forutsetninger og føringer: 

 Studieplanen Oslo 2014 skal følges 

 Studentene ved CS skal ha samme læringsutbytte, samme læringsmål og samme eller 

ekvivalent eksamen som studentene i Oslo 

 Pilotprosjektet starter høsten 2023 med 10 studenter i Modul 6, deretter 10 nye vår 

2024 etc 

 Modul 7 starter opp våren 2024 med de samme 10 studentene i modul 6 fra høsten 

2023 

 Praksisperioden i modul 7 skal være uendret i plassering og lengde 

 Plenumsundervisning skal som hovedregel gjøres av leger med oppnådd doktorgrad  

 Prosjektforslaget er utarbeidet uten å ha en klarlagt ressurssituasjon. Forslaget må 

derfor tolkes i lys av dette. 

 Undervisningen må i noen grad baseres på felles digital undervisning med strømming 

i sanntid for studenter lokalisert i CO og CS. 

Dagens studiemodell i Oslo 

Generelt 

En ukeekvivalent (UE) er definert som 20 timers timeplanfestet undervisning, hvorav inntil 8 

timer kan være rene forelesninger. De resterende 12 timer pr uke fordeles på seminarer, 

klinikker, oppgaveløsninger, kliniske smågrupper og planlagt praksis inkludert journalopptak. 

I tillegg forventes det 25 timers egenstudier per uke (totalt 45 timer per uke). Studentene kan 

avtale egen hospitering på de kliniske avdelingene innenfor rammen av denne egenstudietid. . 

I studieplanen er det satt krav om at minst 60% av den strukturerte undervisningen skal være 

studentaktiviserende. Alle timetallene skal forståes som gjennomsnittstall pr uke.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/revisjonsdokumenter/revidert-studieplan-profesjonsstudiet-medisin-oslo-2014
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Modul 4 

Modulen inneholder 10 ulike fag: Nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-halssykdommer, 

øyesykdommer, nevroradiologi, patologi, farmakologi, medisinsk genetikk, allmennmedisin 

og medisinsk atferdsfag.. De ulike fagene har følgende UE: 

1 ukeekvivalent (UE): 8 timer plenumsundervisning og 12 timer studentaktiviserende 

undervisning  

 

Nevrologi inkl nevroradiologi:  5,5 UE 

ØNH:      3 UE 

Øye:      3 UE 

Medisinsk genetikk:    1 UE 

Farmakologi:      1 UE 

Patologi:      1 UE 

Allmennmedisin:    1 UE 

Kirurgi, nevro:     0,5 UE 

 

Modulen varer i til sammen 18 uker inkludert introduksjonsuke og eksamensuke. 

Nevrologi går gjennom hele modulen 

 

Kullet deles i to og får klinisk smågruppeundervisning enten på OUS eller Ahus gjennom hele 

modulen 

 

Kullet deles i to 

Gruppe 1 har øye i 1. halvdel av modulen 

Gruppe 2 har ØNH i 1. halvdel av modulen 

 2 midtuker til forelesninger 

Gruppe 1 har ØNH i 2. halvdel av modulen 

Gruppe 2 har Øye i 2. halvdel av modulen 

 

Tabell 1: Modul 4 
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Undervisningsformer:   

 Forelesninger  
 Seminarer  
 Kliniske smågrupper 
 KBL  

Obligatorisk undervisning:  

Klinisk smågruppe 

Totalt 21 smågrupper: Nevro 8. ØNH 6, Øye 5 (inkl 2 møter i poliklinikk), medisinsk 

genetikk 1, nevrokirurgi 1. Dette antallet er under revisjon i skrivende stund. Fremmøte på 

minst 15 kliniske smågrupper kreves for å kunne møte til eksamen.  

Kurs 

Totalt 14 kursdager: ØNH 4, Øye 4, farmakologi 4, Spinalpunksjon 1 og medisinsk genetikk 

1. Studenter må være tilstede på minst 10 av kursdagene 

Kurs i spinalpunksjon er obligatorisk. 

Journalskriving 1 i øye og 1 i ØNH 

Eksamen:   

Skriftlig digital eksamen; gradert karakterskala A-F.   

Eksamen  fordelt på nevrologi 30 %, ØNH 20 %, øye 20 %, allmennmedisin og parakliniske 

fag 30 % 

Muntlig eksamen; besått/ikke bestått.  

 50 % opp i nevrologi.   
 25 % opp ØNH 
 25 % opp i Øye 

 

Ved muntlig kontinuasjonseksamen trekkes kandidaten til enten øye, ØNH eller nevrologi 

uavhengig av hvilket fag kandidaten fikk karakteren “ikke bestått” i. 

Modul 5 

Modulen inneholder seks ulike fag: Psykiatri og rusmedisin, Farmakologi, Rettsmedisin, 

Samfunnsmedisin, Allmennmedisin og Medisinsk etikk. De ulike fagene har følgende UE: 
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Tabell 2: Modul 5 

 

NB: Det er 13 uker undervisning. 4 uker med prosjektoppgave i slutten av modulperioden. I 

praksisperioden deles kullet i to. Den ene delen går ut i praksis og den andre er på 

universitetet og har undervisning (litt mindre enn vanlig. Tidslinjen i modul 5 er som følger:  

Figur 2: Ukefordeling modul 5 

 

Undervisningsformer:  

• Forelesninger 
• Seminarer 
• Basisgrupper (Kliniske smågrupper) 
• TBL 
• 3 uker praksis 

 

Obligatorisk undervisning: 

• Basisgrupper 
• Praksis 
• Kliniske smågrupper i samfunnsmedisin 
• Kurs i farmakologi 
• Individuell plan i samfunnsmedisin 
• Refleksjonsnotat i medisinsk etikk 

 

Eksamen:  

Skriftlig digital eksamen; karakter A-E, F er stryk 

• 60% psykiatri, (del av eksamen). 
• 20% rettsmedisin, (del av eksamen). 
• 20% samfunnsmedisin/allmennmedisin/Med etikk (del av eksamen). 

Muntlig eksamen; bestått/ikke bestått 

• 2/3 av studentene opp i psykiatri.  
• Allmenn (1/6) eller samfunnsmedisin (1/6). 
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Modul 6 

Modulen består av 12 fag og til sammen 17 UE. 

Oversikt over UE modul 6: 

 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,5 UE 
 Barnesykdommer 5,75 UE 
 Patologi 1,5 UE 
 Allmennmedisin 1 UE 
 Psykiatri* 1 UE 
 Samfunnsmedisin inkl Global helse 0,5 UE  
 Farmakologi 0,5 UE 
 Genetikk 0,5 UE 
 Medisinsk etikk 0,25 UE  
 Atferdsfag 0,25 UE 
 Klinisk biokjemi 0,25 UE 
 Mikrobiologi deltar i undervisningen uten definerte UE. 

*  Psykiatri: 0,25 av ukeekvivalentene ligger i Modul 5 

Modulen varer i til sammen 18 uker høst og 19 uker vår inkludert introduksjonsuker og 

eksamensuke.  

Fagenes undervisning er spredt over hele modulen og er ikke plassert i blokker. 

Studentene har smågrupper i obstetrikk og fødeuke ved enten Ahus, Ullevål eller RH. 

Studentene roterer mellom sykehusene for øvrige kliniske smågrupper. 

Kullet er delt inn i 28 kliniske smågrupper av 4 studenter.  

Ca. 1/4 av kullet er utvekslingsstudenter og undervisningsspråket er engelsk. 
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Tabell 3: Modul 6 

 

                     

Undervisningsformer:    

 Forelesninger   
 Seminarer   
 Kliniske smågrupper  
 KBL   
 Kurs  
 TBL 

  

  

Semester 
week  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

        

Gynaecology and obstetrics 

   

        

Paediatrics 

  
Exa
ms 

      

Intro 
weeks 

Clinical small 
groups 

L
e
ct
u
r
e
s 

Clinical small  

groups 

Lec
tur
es 

Clinical small groups 
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Obligatorisk undervisning:   

 Kliniske smågrupper  

Gyn /obst: 14  (max. fravær 4) Hvorav: Fødeavdeling (5), føde poliklinikk (2), gyn 

avdeling (2), gyn poliklinikk (3), infertilitet (1), og gyn kreft (1). 

Studentene må minimum assistere ved 3 fødsler og observere 1 keisersnitt. 

Pediatri 10 (max. fravær 3) store barn (6), nyfødt (3) og astma/allergi (1). 

 Journaler  

Studentene må ta opp 4 journaler i barnemottak (Ullevål eller Ahus). 1 av journalene skal 

presenteres i case meeting.  

 Presentasjon/innlevering 

     Obligatorisk gruppeinnlevering og presentasjon i global helse.  

 Kurs 

Gyn/obst - 3 kurs: Introduction course, Reproductive Endocrinology & Infertility course og  

Summary course. (max. fravær  1 gang). 

Pediatri - 2 kurs: Introduction to Paediatrics og HLR Course (max. fravær 1 gang). 

Patologi: Mikrokurs (5 stk.) og makrokurs (1 stk.) kjøres i plenum og er ikke obligatoriske. 

 

Eksamen:    

 Skriftlig digital eksamen 4 timer - fagvis fordeling av oppgaver; karakter A-E, F er stryk 

 Pediatri 35 % 
 Gyn/obst 35 % 
 Patologi 10 % 
 Andre fag  20 % 

 OSKE eksamen: (8 stasjoner à 7 minutter); bestått/ikke bestått 

 Gyn/Obst (3 stasjoner) 
 Pediatri (3 stasjoner) 
 Patologi (2 stasjoner) 
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Modul 7 

I denne modulen blir studentene mest av alt presentert for kommunehelsetjenesten, og fagene 

allmennmedisin, samfunnsmedisin, etikk og KLoK er de fire fagområdene som undervises i 

modulen. Etter fire uker undervisning i disse fagene, reiser studentene ut til 12 ukers 

praksisperiode. Seks av disse ukene er på et fastlegekontor og seks uker på sykehus innen 

Helseregion Sør-Øst. I sykehuspraksisen følges de opp av sykehuslektor(er). Lærer i 

toppstilling som Førsteamanuensis 20 % / Professor II er ansatt på Institutt for klinisk medisin 

(Klimed), lektorer i rene lektorstillinger på Institutt for Helse og Samfunn (HELSAM).    

Det er et overordnet formål å la studentene få et helhetlig innblikk i kommunehelsetjenesten 

og hvordan f.eks. fastlegen benytter de fire fagområdene integrert i sin praksis. Flere 

seminarer i løpet av undervisningsperioden skal også reflektere dette, ved at seminarer om 

trygdemedisin, forebyggende medisin, smittevern, over- og underbehandling, legerollen m.fl. 

er i samarbeid mellom flere fagområder. 

Tabell 4: Ukefordeling modul 7 

 Sem.- 
uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  

          
Undervisning   
  

     Praksis 
allmennmedisin/samfunnsmedisin 

  
Praksis sykehus    Eksamen 

                                      

 

Fag Totalt UE 
Totalt 
timer 

Forelesning 
timer 

Seminar 
timer 
 Pr i dag 

Studentaktiviserende (SA) 

undervisningsformer 

 TBL-team basert læring 

 (PBL-problembasert læring) 

 KBL-kasuistikkbasert læring 

 Klinikk - 50% er SA,50% er FO 

 Kurs 

Allmennmed. 1,5 30 12 18 12 + 18 

KloK 0,5 10 4 6 4 + 6 

Med.etikk 0,25 5 2 3 2 + 3 

Samfunnsmed 2,75 55 22 33 22 + 33 

SUM på campus  5 100 40 60  

Praksis primærhelsetj 6       

Praksis sykehus 6     

Eksamen  1     

Sum totalt 18     

 

Etter praksisperioden, samles studentene igjen til en ukes felles undervisning, deretter en 

leseuke før eksamen. 

Ferdigheter: 

Det foreligger en ferdighetsliste for både fastlegepraksis og sykehuspraksis, hvor 9 av 13 

ferdigheter skal godkjennes av praksisveileder.  
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I løpet av praksisperioden hos fastlege får studentene tilsendt samfunnsmedisinske oppgaver, 

hvor de må ha godkjent minst fire av seks oppgaver i løpet av perioden. Tilsvarende får de 

også to oppgaver i KLoK i løpet av sykehuspraksis, og de skal ha godkjent 10 journaler og 

fem epikriser.   

Eksamen:   

 Eksamen i modul 7 er en 5 timers skriftlig, digital eksamen med 100 flervalgsspørsmål 

(MCQ). I forbindelse med pandemien søkte modulutvalget i modul 7 fakultetsrådet om å få 

gjennomføre eksamen som en digital muntlig prøve. Denne prøveperioden går ut 2021, og 

skal deretter evalueres.  

Eksamen har i 2021 dermed blitt gjennomført på Zoom, med sensor, eksaminator og kandidat 

til stede. Det er 30 minutters eksaminering på hver student. Eksamen tar utgangspunkt i en 

kasuistikk fra allmennmedisin, hvor en vanlig allmennmedisinsk problemstilling blir 

presentert og kandidaten blir eksaminert i anamneseopptak, klinisk undersøkelse, supplerende 

undersøkelser, vurderinger og behandling av pasienten. Deretter eksamineres det i spørsmål 

fra samfunnsmedisin, etikk og KLoK, fortrinnsvis i tilknytning til kasuistikken.  

 To og to studenter får samme oppgave hos samme eksaminator/sensor, og med i alt 7 

eksaminator/sensor par, vil det si at 14 studenter får samme oppgave samtidig. Det produseres 

8 oppgaver, og hele eksamen avvikles i løpet av to påfølgende dager. Eksamensprestasjonen 

vurderes etter bestått / ikke bestått, og studentene får sin vurdering umiddelbart etter 

eksamineringen. 

Modul 8 

Modul 8 er siste, integrerte kliniske modul. Den strekker seg over et helt år. Prosjektgruppen 

har utarbeidet lignende oversikt over modul 8, men siden denne faller utenfor gruppens 

mandat, omtales den ikke nærmere her.    

Sørlandet Sykehus HF 

Generelt 

Sørlandet Sykehus HF sitt opptaksområde er Agder fylkeskommune med ca 310 000 

innbyggere fordelt på 25 kommuner. Foretaket består av 3 sykehus; i Kristiansand, Arendal 

og Flekkefjord. Disse er organisert som 3 selvstendige somatiske klinikker med egen 

klinikkdirektør. I tillegg har foretaket 3 klinikker som er organisert på tvers; klinikk for 

psykiske helse (KPH), medisinsk serviceklinikk (MSK) og klinikk for prehospitale tjenester 

(PTSS), se figur 3. 
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Figur 3: Organisasjonskart, Sørlandet sykehus Kristiansand

 

SSHF har om lag 7300 ansatte og med et budsjett på om lag 7 mrd kroner. Helseforetaket har 

en kapasitet på 750 senger og med blant annet 33 operasjonsrom, 28 røntgenrom, 78 

laboratorier og 279 poliklinikkrom. 

Helseforetaket inkluderer de fleste spesialiteter og har en egendekningsgrad innenfor 

somatikk på 91% (høyest i HSØ) og 95% for psykisk helse og avhengighet. Det er en viss grad 

av spesialisering og funksjonsfordeling mellom sykehusene, se kapitlene for de enkelte 

sykehusene. 

SSHFs forskningsaktivitet er på 2.-3. plass blant ikke-universitetssykehus i landet med ca 120 

refereebaserte artikler og 6-8 PhD’er årlig. Siden 2020 har ytterligere 5 PhD-kandidater blitt 

engasjert med intern finansiering. For tiden pågår >50 PhD- og postdoc-prosjekter og 12 og 5 

ansatte er engasjert i hhv. professorat- og førsteamanuensisstillinger ved forskjellige 

universiteter (UiO, UiB, NTNU). SSHF har spesielt sterke forskningsgrupper innen 

nevrologi/flåttsykdom, psykiatri og rus, kardiologi, gynekologi og fødselshjelp, onkologi, 

revmatologi, øyesykdommer, pediatri og geriatri. 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er det største sykehuset i SSHF. Aktiviteten er 

hovedsakelig lokalisert på Eg i Kristiansand. I 2020 hadde de somatiske avdelingene i SSK 26 

963 døgnopphold, 19 108 dagbehandlinger og 190 938 polikliniske konsultasjoner. 

Tilsvarende tall for 2019 var henholdsvis 28 085 døgnopphold, 19 344 dagbehandlinger og 

203 013 polikliniske konsultasjoner. 

I det følgende gis en kort beskrivelse av de somatiske avdelingene og laboratorieavdelingene 

ved SSK. 
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Somatiske avdelinger 

 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 

AFR er lokalisert på Kongsgård i Kristiansand. Avdelingen er delt i følgende enheter: 

- enhet for spesialisert rehabilitering (nevrologi og ortopedi) 

- enhet for fysikalsk medisin og forebygging (muskel-skjelett, smertepoliklinikk, 

livsstilsykdommer) 

Avdelingen dekker alle funksjoner i faget og disponerer 22 senger. 

I 2020 hadde avdelingen 11 338 polikliniske konsultasjoner og 368 døgnopphold (2020-

aktivitet noe preget av covid-situasjonen). I 2019 hadde avdelingen 13 500 polikliniske 

konsultasjoner og 390 døgnopphold. 

En lege og en nevropsykolog har PhD-grad. Ved avdelingen er det også en 50 % 

fordypningsstilling knyttet til etablering av amputasjonsregister. 

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon  

AIO avdelingen består av enhetene anestesi (leger og sykepleiere), intensiv/intermediær/ 

postoperativ, operasjon, sterilsentralen, dagkirurgi og intensivtransport. AIO-avdelingens 

kjerneaktivitet er knyttet opp til operativ virksomhet og intensivbehandling, i tillegg kommer 

anestesi ved diagnostikk og behandling av pasienter på hele sykehuset.   

Med bakgrunn i demografiske forhold og faglige føringer er flere småvolumoppgaver 

sentralisert innen SSHF. Eksempler på aktivitet som er samlet og blir videreutviklet på SSK er 

EVAR, cerebral trombektomi, karotiskirurgi, den «tyngre» kirurgien og intensivbehandlingen 

av små barn. AIO avdelingen bidrar inn i alle disse aktivitetene.  

Tabell 5: Aktivitetsoversikt AIO SSK 

  2020 

Antall opr. inngrep utført på operasjon                                           8009 

Elektive:                             4703 

Øhjelp:                              3306 

Intensivdøgn 1644 

Intermediærdøgn 509 

Respiratordøgn  1070 

Gjennomførte DK 3015 

Sammedags-innleggelser (via DK) 930 

Intensivtransport 118 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb-no&rs=nb-no&wopisrc=https%3A%2F%2Fuio.sharepoint.com%2Fsites%2FProsjektgruppeSykehusetSrlandet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F88679569d37f4f8a8dcdc8fff7e61baa&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-762&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3387559843%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fuio.sharepoint.com%252Fsites%252FProsjektgruppeSykehusetSrlandet%252FDelte%2520dokumenter%252FGeneral%252FProsjektdokumenter%252FProsjektforslag%252FProsjektforslag.docx%26fileId%3D88679569-d37f-4f8a-8dcd-c8fff7e61baa%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D762%26locale%3Dnb-no%26theme%3Ddefault%26version%3D21021008600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1618471759755%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1618471759705&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=36860f6c-65fb-4edc-ba31-7f40ae30904f&usid=36860f6c-65fb-4edc-ba31-7f40ae30904f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Ved vår Intensivenhet er vi bemannet til å håndtere 8 pasienter (4 intensiv- og 4 

intermediærpasienter), i tillegg kommer de postoperative pasientene.  Intensivpasienten 

karakteriseres av alvorlig svikt av flere vitale organer. Behandlingen krever høy kompetanse 

hos intensivleger og sykepleiere, samt kontinuitet i behandlingen. Et tett tverrfaglig 

samarbeid med moderavdelingen og «organ subspesialister» er viktig.  

Avdelingen har 21 overleger og 5 leger i spesialisering. I avdelingen er det 2 overleger med 

dr.grad, og 1 overlege som i 2020 startet sin phd grad innen temaet hjerneslag, trombektomi 

og simulering. Sørlandet Sykehus Kristiansand er fra 2019 det første lokalsykehuset i Norge 

som innfører trombektomi ved hjerneslag. 

Barne- og ungdomsavdelingen 

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er organisert i klinikk, somatikk, Kristiansand. BUA 

består av to barnemedisinske sengeenheter (infeksjon, utredning/generell pediatri/onkologi 

med 14 senger), nyfødtintensiv-avdeling (12 senger), poliklinikk (ca 8000 konsultasjoner per 

år) og en habiliteringsenhet for barn og unge (HABU).  

Nyfødtintensiv har område funksjon for Agder (befolkning 308 000, SSB-2020) og dekker ca 

3000 fødsler/år. Man behandler premature ned til 28 ukers gestasjonsalder. Barnelege fra 

Kristiansand gjennomfører i tillegg barselvisitt ved sykehuset i Flekkefjord en gang i uken. 

I tillegg til overnevnte har avdelingen områdefunksjon for Agder innen følgende: Onkologi, 

kardiologi, store barn intensiv (3mnd-16 år), seksuelle overgrep og vold, langtids mekanisk 

ventilasjonsstøtte, fedme/overvekt. 

BUA har for tiden 8 LIS stillinger og 12 overlegestillinger som går i 8-delt forvakt, 10-delt 

bakvakt og 5-delt nyfødtvakt. Vi har en overlege med PhD og 2 PhD-stipendiater. I tillegg er 

flere tilknyttet pågående studier.  

Tabell 6: Oversikt funksjonsfordeling på barn i SSHF (SSA= Barneavd.Arendal  SSK= Barneavd. 

Kristiansand) 

                                       Fagområde SSA SSK 

Nyfødtintensiv      

Onkologi      

Kardiologi      

Seksuelle overgrep inkludert 
Statens Barnehus 

     

Intensivbehandling  < 12 år      

Non-invasiv hjemme ventilasjon      

Fedme/overvekt       

Elektiv gastroenterologi inkl 
spiseteam 

     

24 timer EEG      
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Hyposensibilisering veps og bi      

Regionale tjenestetilbud SSA SSK 

Intensiv habilitering (PIH)       

RK-MR, barn med medfødt rus-
skade 

     

  

Kirurgisk avdeling  

Kirurgisk avdeling Kristiansand består av 4 seksjoner; gastrokirurgi, urologi, karkirurgi og 

mamma/endokrinkirurgi. Malign melanomkirurgi utføres ved ambulering av plastikkirurger 

fra Sørlandet sykehus Arendal. 

Tabell 7: Kirurgisk avdeling SSK 

Seksjon Antall 
senger 

Antall 
pol.kons 

Antall overleger Antall leger med PhD 
grad eller i PhD løp 

Gastro/generell kirurgi 17 4889 7   

Urologi 8 9401 6 1 

Karkirurgi 6 4636 5 1 

Mamma/endo 1 5619 3   

Mal.mel/plastikkirurgi 0 418 Utlån fra SSA   

Infeksjon 8       

  

Avdelingen disponerer 54 senger hvorav 14 er pasienthotell/lettpostsenger som alle 

seksjoner benytter. Avdelingen hadde 4764 heldøgninnleggelser i 2020.  

Det utføres om årlig om lag 24563 polikliniske konsultasjoner. Avdelingen har 3-delt 

vaktsjikt. Overleger har aktiv vakt til kl.18, passiv vakt på natt. LIS lege 1 og 2 sjiktet er 

dublert på dag og kveld og har aktiv vakt på natt 

Operasjonsaktivitet i 2020 knyttet til de 4 seksjonene: 3393 inngrep, hvorav 1238 var 

øyeblikkelig hjelp. 

Cancerkirurgi innen gastro,uro og mamma er en betydelig del av aktiviteten ved Sykehuset i 

Kristiansand og er et viktig strategisk satsingsområde 

Det er et nært faglig samarbeid med Senter for kreft og det samarbeides innen flere 

nasjonale studier. 

Karkirurgisk seksjon har ansvaret for alle karkirurgiske pasienter i Agder. Dette inkluderer 

carotis-kirurgi og EVAR-behandling. Det er et tett samarbeid med intervensjonsradiologene.  
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Kvinneklinikken  

Kvinneklinikken i Kristiansand er organisert i form av fødeavdeling, gynekologisk sengepost 

og kvinneklinikken poliklinikk (inkluderer obstetrikk, gynekologi og cytostatika).  

Etter nasjonale seleksjonskriterier har fødeavdelingen regional funksjon for risikofødende fra 

hele Agder dvs sykehusene Arendal og Flekkefjord. Med rundt 1800 fødsler i året er 

Kristiansand på delt 6 plass i Norge av alle fødeinstitusjonene når det gjelder størrelse.  

Gynekologisk avdeling tilbyr nærmest alle operasjonsteknikker innen gynekologisk kirurgi. 

Kreftkirurgi utenom lav-risiko livmorkreft er sentralisert til Radiumhospitalet OUS. 

Gynekologisk sengepost har 8 sengeplasser. Vi har høy kompetanse på laparoskopisk kirurgi i 

tillegg til at vi også bemanner roboten som står i Arendal. Kvinneklinikkens poliklinikk tilbyr 

både kurativ og palliativ cellegiftbehandling, oppfølging med egen dysplasi  poliklinikk samt 

tilbud for omskjærte kvinner og sexologisk rådgivning.   

Avdelingen har tradisjon for prosedyrearbeid og har også lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen 

av felles prosedyrer for hele SSHF. Totalt håndterer kvinneklinikken årlig rundt 18 000 

polikliniske konsultasjoner. Det er spesialist tilstede hele døgnet, 10-delt bakvaktsjikt og 8-

delt forvaktsjikt. 

Kvinneklinikken har mye forskningsaktivitet hvor en overlege har professor II stilling, 4 

overleger har PhD, en overlege har master i laparoskopi og ytterligere 4 leger er PhD-

stipendiater. Det pågår også aktivt forskning i avdelingen hvor vi bla deltar i internasjonale 

kreftbehandlingsstudier som det eneste ikke-universitetssykehuset i Norge. Øvrig har vi 3 

pågående kliniske studier og planlegger oppstart av flere. 

Medisinsk avdeling  

Medisinsk avdeling Kristiansand har grenspesialister innenfor de fleste indremedisinske felt, 

se tabell.  

Tabell 8: Medisinsk avdeling SSK 

Seksjon Ant senger Ant pol kons Ant overleger Ant leger med PhD 
grad eller i PhD løp 

Infeksjon 14 3150 4   

Lunge 16 6688 7 2 

Hjerte 22 8963 8 1 

Geriatri  6 20 2   

Nyre/Endo  4 2027 5 2 

Hematologi  7 4847 3   

Gastro  7 6930 6 2 

Revmatologi  1 13044 6* 4 

       

 *6 overlegestillinger inkluderte seksjonsleder og 3 LIS.  
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Avdelingen har 77 senger. 8 av sengene er tilknyttet en egen intermediærenhet. Avdelingen 

har overlege tilknyttet Intensivavdelingen i tillegg til dette.  Avdelingen hadde 7800 

innleggelser i 2020. Medisinsk avdeling har ansvaret for drift og organisering av 

Akuttmottaket ved SSK. Avdelingen har også inn under seg Seksjon for Revmatologi. 

Det utføres årlig om lag 53 000 polikliniske konsultasjoner. Avdelingen har 3-delt vaktsjikt i 

tillegg til kardiologisk vakt, dialyseberedskap og endoskopivakt (gastro), sistnevnte i 

samarbeid med sykehuset i Arendal. Tertiærvakt/kardiologisk vakt har passiv vakt på 

kveld/natt. LIS lege 1 og 2 sjiktet er dublert hele døgnet 

Seksjon for Infeksjonssykdommer ivaretar infeksjonsmedisin for hele SSHF. 

Seksjon for lungesykdommer har eneansvaret for hjemmerespiratorbehandling på Agder. 

Seksjonen har godkjenning til å utdanne spesialister i lungemedisin. 

Seksjon for hjertemedisin er regionssenter for invasiv elektrofysiologi (pacemaker/ICD). 

Avdelingen har satset strategisk på brukermedvirkning og har egne prosjekter for 

brukerstyrte poliklinikker for HIV, ME og pasienter med selvskading. 

Avdelingen bygger opp egen virksomhet for digital monitorering /hjemmesykehus for 

utvalgte pasientgrupper for å sikre tidlig utskrivning fra sykehus. Vi har tatt initiativ til og 

gjennomført intravenøs hjemmebehandling med antibiotika (1200 liggedøgn i 2020) i 

samarbeid med kommunene. Det lages våren 2021 en helhetlig plan for avstandsoppfølging/ 

digitalisering av pasientbehandling på de ulike fagfeltene. 

Ut fra størrelsen er det få leger med doktorgrad på avdelingen. Avdelingsleder ved medisinsk 

avdeling har etablert et forskningsutvalg som arbeider for å øke den vitenskapelige 

aktiviteten på avdelingen.  

Nevrologisk avdeling 

Nevrologisk avdeling har virksomhet ved SSK og SSA, og i tillegg overordnet fagansvar for 

slagbehandling ved medisinsk avdeling SSF. Nevrologisk sengepost er lokalisert ved SSK og 

har 15 senger. Det er egne slagavdelinger både ved SSK (7 senger) og SSA (4 senger), mens 

slagbehandling ved SSF ivaretas ved medisinsk avdeling. Ved SSA bemannes slagavdelingen 

med nevrolog hverdager kl 08-16, mens lokal vaktfunksjon utenfor vanlig arbeidstid ivaretas 

av medisinsk avdeling. Det gis intravenøs trombolysebehandling ved alle de tre sykehusene i 

SSHF. Trombectomi-behandling ved hjerneinfarkt utføres ved SSK, og tjenesten skal utvides 

til 24/7/365-tilbud i løpet av 2022. En egen overvåkningspost med 2 senger er nylig etablert 

ved nevrologisk avdeling SSK. I 2020 var det totalt 3015 døgnopphold i nevrologisk avdeling, 

hvorav 438 ved SSA. Ved nevrologisk avdeling SSK er det egen dagpost der det i 2020 og 

2019 ble utført henholdsvis 178 og 261 behandlinger (2020-tall påvirket av covid-

situasjonen).  
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Nevrologisk poliklinikk er lokalisert ved SSK og SSA. Nevrologisk akuttpoliklinikk er lokalisert 

ved SSK.  

I 2020 var det 11 086 polikliniske konsultasjoner ved SSK og 3 046 polikliniske konsultasjoner 

ved SSA. I tillegg gjøres EEG, ENG og VEP-undersøkelser både ved SSK og SSA, mens EMG-

undersøkelser kun gjøres ved SSK.  

Det er ca 13.5 overlegestillinger og 10 LIS-stillinger ved avdelingen. To overleger har bistilling 

som professor II i nevrologi ved Universitetet i Bergen. Ytterligere fem leger ved avdelingen 

har PhD-grad og tre leger er i PhD-løp. En spesialist i nevrokirurgi er tilknyttet avdelingen. 

Ortopedisk avdeling  

Ortopedisk Avdeling Kristiansand utgjør en komplett ortopedisk avdeling med et blandet belegg av 

elektive og øyeblikkelig hjelp pasienter. Avdelingen dekker spesialområder innen elektiv drift for 

protesekirurgi, skopisk kirurgi og sportsmedisin, ryggkirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi. Avdelingen tar 

imot alle former for ortopediske skader. Dette inkluderer også multitraumatiserte pasienter og våre 

leger inngår i sykehusets traumeteam. Avdelingen driver utstrakt skadebehandling og kun pasienter 

med skader hvor OUS har regionsfunksjon videresendes.  

Ortopedisk avdeling har 13 overleger og 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus. 

Avdelingen hadde ca 3400 innleggelser i 2020. Vi opererte ca 2000 operasjoner på inneliggende og 

1100 pasienter dagkirurgisk. Det utføres om årlig om lag 15 000 polikliniske konsultasjoner i året. 

Avdelingen har 3-delt vaktsjikt med LIS 1, LIS 2 og overlege hele døgnet. I tillegg er det en LIS 2 som 

dekker skadepoliklinikk på dagtid til kl. 1800. 

Avdelingen har 22 senger på egen sengepost som inkluderer eget ortogeriatrisk avsnitt. I tillegg 

benytter vi senger på pasienthotell, infeksjonsavsnitt, barn og intensiv etter behov.  

Avdelingen har en aktiv forskningsvirksomhet med et pågående doktorgradsarbeid. 4 leger ved 

avdelingen har doktorgrad. 

Senter for kreftbehandling  

Avdelingen er inndelt i følgende enheter: 

- Kreftpoliklinikken 

- Stråleenheten 

- Lindrende enhet 

SFK driver onkologisk poliklinikk ved SSK og SSA, samt rådgivning ved SSF. Stråleenheten er 

lokalisert ved SSK. Lindrende avdeling med 8 senger er også lokalisert ved SSK.  

I 2020 hadde avdelingen følgende aktivitet: 

- Kreftpoliklinikken: 4 352 polikliniske dagbehandlinger og 3 955 polikliniske 

konsultasjoner 
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- Stråleenheten: 2 225 polikliniske konsultasjoner, 769 stråleserier og 8 661 polikliniske 

frammøter stråleterapi  

- Lindrende enhet: 464 døgnopphold, 222 dagopphold (818 dagopphold i 2019, delvis 

stengt grunnet covid-pandemien i 2020), 1 489 rådgivende konsultasjoner 

førstelinjetjenesten (Lindrende team) 

To overleger har PhD-grad og tre leger er i gang med doktorgradsarbeid. Det er egen 

forskningsenhet /utprøvingsenhet ved SFK. 

Øre-nese-hals avdelingen 

ØNH har èn felles avdeling ved SSHF (SSK og SSA). Alle leger jobber begge steder. Sengepost 

(ca 3 senger) og vaktfunksjon utenom arbeidstid er lokalisert ved SSK. Oralkirurgisk enhet er 

lokalisert ved SSA. Ellers er utrednings- og behandlingstilbud ganske likt på lokalisasjonene. 

Foruten en audiograf, har ØNH ikke tilbud ved SSF. 

Avdelingen utreder i prinsippet alle ØNH-tilstander (kreftutredning i samarbeid med OUS), 

og behandler de fleste ØNH-sykdommer (unntatt hode-/halskreft, cochleaimplantasjon og 

enkelte sjeldne tilstander sentralisert til OUS eller Haukeland).  I tillegg har avdelingen et 

stort pasientvolum på kirurgisk behandling av hudsvulster i ansikt/hals. Oralkirurgisk enhet 

har stor bredde, inklusiv avanserte kjeveoperasjoner. Det er en stor hørselssentral fordelt på 

begge lokalisasjoner. 

Avdelingen hadde 32 000 polikliniske konsultasjoner og 700 døgnopphold (ca 50/50 

elektiv/øhj) i 2019. 

En overlege har bistilling som professor 2 ved UiB, og en oralkirurg har PhD og veileder PhD-

kandidater. 

Laboratorieavdelinger  

 

Avdeling for medisinsk biokjemi 

Avdeling for medisinsk biokjemi SSK har 72,1 faste årsverk (bioingeniører og 

helsesekretærer) i tillegg til tre årsverk overleger, hvorav to for tiden er midlertidig omgjort 

til LIS.  

I 2018 ble det utført totalt 3,6 millioner analyser hvorav ca 60 % var tilsendte prøver fra 

primærhelsetjenesten.  

Avdelingen er inndelt i fire fagenheter med enhetsledere og fagansvarlige bioingenører:  

- pre- og postanalytisk,  

- klinisk kjemi og immunkjemi  

- hematologi og koagulasjon  
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- urin, proteinelektroforese, spesialanalyser 

Avdelingen har døgnkontinuerlig bioingeniørvaktvakt. Legene har ingen vaktordning. I 

Kristiansand er det tilsatt overlege (spesialist i medisinsk biokjemi) i 100 % stilling. Denne har 

medisinskfaglig ansvar for faget medisinsk biokjemi både ved Sørlandet sykehus Kristiansand 

(SSK), Flekkefjord (SSF) og Arendal (SSA). LIS er ved SSK. Det er utstrakt samarbeid innen 

medisinsk biokjemi på tvers av lokasjonene. Laboratorievirksomheten SSHF er akkreditert 

etter ISO-standard 15189.  

Spesialiteten har som obligatorisk læringsmål å bidra som medforfatter på minst èn 

vitenskapelig artikkel. Avdelingen utfører utprøvinger av nye analyser og 

metodevalideringer. I samarbeid med bioingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder 

gjennomføres det årlig bachelor-prosjekter innen fagfeltet, hvor LIS blir bedt om å veilede 

studenter i gjennomføring og skriving av slike prosjekter. Avdelingen er delaktig i kliniske 

studier og prosjekter ved de kliniske avdelinger og ved sykehusets Forsknings- og 

utviklingsavdeling (FoU-avdeling). En lege ved avdelingen har tysk doktorgrad. 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i Kristiansand består av tre fagenheter: 

- enhet for blodtypeserologi 

- enhet for immunologi 

- enhet for tapping og produksjon 

SSHF har blodbanker på alle tre lokasjoner, den minste i Flekkefjord og den største i 

Kristiansand. Repertoar innen blodbank er sammenlignet redusert i Flekkefjord og i 

hovedsak likt i Kristiansand og Arendal, men analyseaktiviteten og blodforbruket er størst i 

Kristiansand. Det tappes givere på alle de tre lokasjoner, i tillegg til en tappestasjon i Mandal 

styrt fra avdelingen i Kristiansand.  

Immunologianalyser utføres kun i Kristiansand. 

Avdelingen benytter følgende metoder og instrumenter:  

- Immunologi: Nefelometri, ELIA-lignende metoder, indirekte 

immunfluorescensteknikk, flowcytometri.  

- Blodtypeserologi: Manuelle og automatiserte hemagglutinasjonstester.  

- Tapping/produksjon: Flere typer aferesetapping i tillegg til fullblodtapping. 

I 2020 ble det produsert 3 329 enheter erytrocytter, 528 enheter trombocytter og 1 316 L 

plasma ved avdelingen i Kristiansand. Det utføres et betydelig antall analyser innen 

blodtypeserologi og immunologi/allergi. 
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Legene ved avdelingen har sitt ansettelsesforhold i Kristiansand, men har ansvar for faget på 

tvers i SSHF (tilstedeværelse i Arendal 1 gang pr uke og i Flekkefjord 1 gang pr mnd og ellers 

etter avtale). 

Ingen ansatte har PhD-grad, men en overlege (for tiden ved Avdeling for medisinsk biokjemi) 

har tysk doktorgrad i immunologi. Avdelingen deltar for tiden i flere nasjonale 

forskningsprosjekter og fra tid til annen i prosjekter i samarbeid med kliniske avdelinger ved 

SSHF. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Avdelingen er lokalisert i Kristiansand. Avdelingen har ansvar for medisinsk mikrobiologi i 

hele SSHF og leverer også mikrobiologiske tjenester for institusjons- og 

primærhelsetjenesten i Agderfylkene. 

Avdelingen er inndelt i følgende enheter: 

- enhet for bakteriologi 

- enhet for infeksjonsimmunologi inkludert molekylærdiagnostikk 

- merkantil enhet 

Tjenestetilbudet består i følgende hovedoppgaver: 

- diagnostikk med behandlingsrettede og behandlingskontrollerende undersøkelser 

- rådgivning i spørsmål vedrørende infeksjonssykdommer og antibiotikabehandling 

- Borrelia referansefunksjon 

Tabell 9: Akitivitetsoversikt avdeling for mikrobiologi:  

Virksomhet 2020 2019 

Antall undersøkelser 409 632 365 588 

      

Sørlandet sykehus 91 720 100 485 

Primærhelsetjenesten 286 848 265 103 

      

Bakteriologiske us. 132 333 150 719 

Inf.immunologiske us. 126 773 142 557 

Genteknologiske us. 150 526 72 312 

  

Det er tre overleger og to LIS ved avdelingen. Avdelingen har totalt 35.65 årsverk (+ 6 årsverk 

ifm covid-pandemien). To ansatte har PhD-grad eller tilsvarende. Avdelingen har 

forskningsaktivitet blant annet innen fagfeltet flåttbårne sykdommer. 
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Avdeling for patologi 

Avdelingen er lokalisert i Kristiansand og dekker alle lokasjoner i SSHF. I avdelingen inngår 

følgende enheter:  

- enhet for cytologi  

- enhet for histologi inkludert obduksjon  

Avdelingen mottar et bredt materiale fra SSHF, primærhelsetjenesten og avtalespesialister 

på Agder for histologi og cytologi. Det gjøres ca 30 000 histologiske undersøkelser, forventes 

ca 3 000 cytologiske undersøkelser (fra 2022 da cervixcytologiscreening sentraliseres) og 50 

obduksjoner årlig. 

Følgende funksjoner ikke dekkes ved SSHF: Kreft hos barn, hjerne og muskel (nevropatologi), 

bein (sarkomer) og rettsmedisin.  

En overlege har PhD-grad. Mange yngre leger ved avdelingen er interessert i PhD-utdanning. 

Radiologisk avdeling  

 Avdelingen består av følgende enheter: 

- generell radiologisk enhet 

- nukleærmedisinsk enhet 

- brystdiagnostisk senter i Agder 

Ved generell radiologisk enhet er det to MR maskiner (en 1.5 Tesla og en 3 Tesla), to CT-

maskiner, generelle røntgenlaboratorier, ultralyd, gjennomlysning (der det bla utføres ERCP 

og pyelostomi) og angio-/intervensjonslaboratorium (der det bla utføres angiografi, EVAR, 

embolisering, trombolyse og cerebral trombektomi). Nukleærmedisinsk enhet har 

gammakamera, SPECT-CT og i tillegg PET-buss en gang ukentlig.  

I 2020 ble det utført 34 436 konvensjonelle røntgenundeersøkelser, 17 792 CT-

undersøkelser, 6 002 MR-undersøkelser, 4 834 UL-undersøkelser, 4 258 brystdiagnostiske 

undersøkelser, 1 863 intervensjonsprosedyrer, 1 828 nukleærmedisinske undersøkelser og 

274 PET-undersøkelser. 

Avdelingen har 110 årsverk hvorav 24 overleger og 10 LIS. En overlege har PhD-grad og en 

overlege er i PhD-løp. Fire ansatte vurderer videre PhD-løp. 

Sørlandet Sykehus Arendal 

Sørlandets sykehus Arendal (SSA) er et av de tre sykehusene ved SSHF og er lokalisert ved 

Kloppene i Arendal. Sykehuset i Arendal har vært et selvstendig sykehus fra 1920 frem til 

2003 da det sammen med sykehus i Kristiansand og Flekkefjord ble til Sørlandets sykehus 

helseforetak (SSHF). 
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I 2020 hadde de somatiske avdelingene ved SSA totalt gjennomført 122058 behandlinger, 

dette utgjør ca en tredjedel av alle behandlinger gitt ved Sørlandets sykehus.   

I det følgende gis det en kort beskrivelse av somatiske og laboratorieavdelingene ved SSA: 

Somatiske avdelinger 

 

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon 

AIO avdelingen består av syv enheter; anestesileger, anestesisykepleiere, intensiv- med 

postoperativ, operasjon, sterilsentralen, dagkirurgisk enhet og akuttmottak. Både 

anestesileger og spesialsykepleiere fra intensiv- og anestesienheten deltar også i 

bemanningen av intensivtransportordningen i SSHF. 

 Kjerneaktivitet er operativ virksomhet med tilhørende anestesiformer og allmenn og spesiell 

intensivbehandling, i tillegg kommer anestesier for diagnostikk og behandling utenfor 

operasjonsavdelingen. 

  Med bakgrunn i demografiske forhold og faglige føringer er flere oppgaver fordelt mellom 

sykehusene innen SSHF. Spesielt for SSA er tilbudet av PCI (perkutan koronarieintervensjon) 

for hele Agder og deler av Telemark. I tillegg er spesialfunksjonene bariatrisk kirurgi, plastisk 

kirurgi og øyekirurgi lagt til SSA. AIO avdelingen bidrar inn i alle disse aktivitetene.   

Tabell 10; Aktivitetsoversikt ved AIO, SSA (2020):  

Beskrivelse Antall 

Inngrep utført på operasjon 7747 

   Elektive 5808 

   Ø hjelp 1669 

Dagkirurgi 4327 

Intensivdøgn 1340 

Respiratordøgn 1117 

 

Norsk Luftambulanse har en base plassert ved SSA og er blant andre bemannet med 

anestesileger fra både SSK og SSA.  

 Intensivenheten ved SSA er bemannet til å håndtere 5 intensiv- eller intermediærpasienter, i 

tillegg til pasienter til postoperativ overvåkning.  Intensivpasienten karakteriseres av alvorlig 

svikt av flere vitale organer. Behandlingen krever høy kompetanse hos intensivleger og 

sykepleiere, samt kontinuitet i behandlingen. Intensivbehandlingen skjer i tett samarbeid 

med visittgående leger fra moderavdelingene. 

 AIO avdelingen i Arendal har 13 overleger, hvorav 4 jobber i 50% stilling ved SSA og 50% 

stilling ved NLA basen, og 6 leger i spesialisering. I avdelingen er det 1 overlege med Ph.D. 
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grad og 1 overlege som er Ph.D. stipendiat. Det drives aktiv forskning og avdelingen deltar 

for tiden i 3 internasjonale multisenterstudier. Sørlandet Sykehus Arendal har fra 2004 vært 

det første lokalsykehuset i Norge som tilbyr behandling med invasive kardiologiske 

prosedyrer herunder coronarangiografi og PCI.  

Barne- og ungdomsavdelingen 

Barne- og ungdomsavdelingen  Arendal (BUA SSA) er organisert i klinikk, somatikk, Arendal. 

Avdelingen består av en generell sengepost ( 9 senger), dagpost og poliklinikk, i tillegg til 

habiliteringsenhet for barn og unge (HABU), og RK-MR ( Reginaol kompetansesenter for 

medfødte ruskader) knytte til HABU. 

Barne- og ungdomsavdelingen SSA har ikke egen nyfødtpost, men kan behandle enkle 

tilstander som oppstår i nyfødtperioden. Ellers behandles det barn og ungdommer fra 

utskrivelse fra barsel til 18 års alder.   

Det er akuttfunksjon med ø-hjelps beredskap døgnet rundt, som også innebærer 

akuttberedskap for føden, der kvinner med lav risiko kan føder ned til gestasjonsuke 35.   

Ved barne- og ungdomsavdelingen SSA behandles de fleste pediatriske tilstander, og 

følgende subspesialiteter er funksjonsfordelt: elektiv gastroenterologi inkl spiseteam. 24-t 

EEG, hyposensibilering, RK-MR.   

Det er for tiden ansatt 4 LiS og 8 overleger, hvorav 2 overleger er primær ansatt ved HABU. 

Vaktturnus innebærer 6-delt forvakt, og 6-delt bakvakt med tilstedevakt 08-19. Det er flere 

overleger med Dr med, og 1 PhD-stipendiat. Noen overleger er tilknyttet pågående nasjonale 

studier.  

Tabell 11: Oversikt funksjonsfordeling på barn i SSHF (SSA= Barneavd.Arendal  SSK= 

Barneavd. Kristiansand) 

Fagområde SSA SSK 

Nyfødtintensiv      

Onkologi      

Kardiologi      

Seksuelle overgrep inkludert 
Statens Barnehus 

  
   

Intensivbehandling  < 12 år      

Non-invasiv hjemme ventilasjon      

Fedme/overvekt       

Elektiv gastroenterologi inkl 
spiseteam 

   
  

24 timer EEG      

Hyposensibilisering veps og bi      

Regionale tjenestetilbud SSA SSK 

Intensiv habilitering (PIH)       
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RK-MR, barn med medfødt rus-
skade 

   
  

  

Kirurgisk avdeling 

Arendal er et stort akuttsykehus med et nedslagsfelt på 115.000 innbyggere. Det genererer 

fra 250-300 traumemottak per år. Vi har gastrokirurgisk, urologisk og plastikkirurgisk seksjon. 

Legegruppen vår består av 6 gastrokirurger, 4 urologer, 6 plastikkirurger, 10 LIS 2 og 10 LIS 1. 

Det er 4 leger med PhD ansatt på avdelingen.   

Tabell 12: Aktivitetsoversikt kirurgisk avdeling SSA 

  poliklinikk dagkirurgi heldøgn 

Gastro 4414 812 2179 

Uro 5762 460 719 

Plastikk 2088 336 211 

Mamma/endokr. 12   12 

  

Vi har per år bl.a:  

120 appendectomier, 160 cholecystectomier, 180 brokkoperasjoner, 45 thoraxdren,  

60-80 robotassisterte prostatectomier, 150 bariatriske operasjoner mm. 

Liggetiden for ø.hjelps  pasienter på 3c gastro er i gjennomsnitt 2 dager for pasienter < 70 år 

og  

4 dager for pasienter >70 år.  

Vi har et aktivitetsbudsjett i 2021 på 120 millioner kroner.  

SimSør er SSHFs nettverk for simulering. I dette nettverket inngår mini-invasivt senter (MIS) 

som ligger i Arendal. Vi har utstyr for øvelser i basal kirurgisk teknikk og tre D-bokser og en 

laparoskopisimulator. Vi gjennomfører felles stasjonstrening, eks laparoskopi del 1 i jan og 

del 2 august. Det er forventet egentrening.   

Avdeling for gynekologi og obstetrikk 

Avdeling for gynekologi og obstetrikk i Arendal er organisert i form av en seksjon for føde og 

barsel, og en seksjon for gynekologi.  

Avdelingen har 8 ansatte spesialister og 4 LIS. Vaktordning med spesialist til stede hele 

døgnet. Avdelingen står for all svangerskapsoppfølging i Østre Agder. Risikoforløsningene er, 



36 
 

etter nasjonale seksjonskriterier, fordelt til Kristiansand. Noen ikke-risikofødende fra Vest-

Agder fordeles også til Arendal hvis det er kapasitetsproblemer.  

Infertilitetsutredning gjøres, men selve behandlingen gjøres i Skien.  

Avdelingen tilbyr nærmest alle operasjonstekniker innen gynekologisk kirurgi og vi har da 

Vinci robot på operasjonsstuen her.  

Kreftkirurgi, utenom lavrisiko livmorkreft, er sentralisert til Radiumhospitalet. Den øvrige 

kreftoppfølgingen, inkludert cellegiftbehandling, gjøres her.  

Avdelingen har et meget aktivt og interessert kollegium. Siste 10 år har denne avdelingen 

produsert 3 PhD leger. For øyeblikket er det 2 leger som har en PhD, og 2 leger som er i gang 

med sin PhD forskning. Det gjøres ca 900 fødsler pr år, og vi har en meget aktiv 

fødepoliklinikk, inkludert endokrinologi, hvor vi har endokrinolog til stede annenhver uke.  

3 kirurgisk senger og hotellkapasitet etter behov. Ca 4000 polikliniske, gynekologiske 

konsultasjoner. 

Vi går i en 6-delt vaktturnus med overlege til stede på huset hele døgnet. 

Medisinsk avdeling   

Medisinsk avdeling SSA har det medisinskfaglige ansvaret for pasienter med indremedisinske 

sykdommer. Det gjelder alle pasienter som er innlagt, er til poliklinisk behandling eller er i 

dagbehandlingsenhet. Vi har spesialister innenfor hjertesykdommer, diabetes og 

stoffskiftesykdommer, mage- og tarmsykdommer, nyresykdommer, blodsykdommer, 

alderdomssykdommer, hjerneslag og lungesykdommer. Pasientvolum fordeles slik mellom 

avdelingene:  

 Tabell 13: Medisinsk avdeling 

Seksjon Ant senger Ant pol kons Ant 
overleger 

Ant leger med PhD 
eller  PhD løp 

Lindrende team  4  235      

Lunge   9 3311  4    

Hjerte   16 5970  6    

Geriatri  9  402  2,5    

Hemato/Nyre/En
do  

9  2636(hemo) 
1424 (nyre) 

3911 (endo) 

6    

Slag   4       

Gastro   4 5529  4    

onko  2028   
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Medisinsk avdeling SSA har et komplett indremedisinsk tilbud innenfor alle grener, foruten 

infeksjonsmedisin.  

Avdelingen har i tillegg regional spesialfunksjon for invasiv kardiologi/PCI-lab for Agder og 

Telemark. PCI senter disponerer 2 kardiologiske laboratorier, disse dekker Agder og 

Telemark med  ca 450 000 innbyggere.   Det ble utført om lag 2750 angiografier og vel 1350 

PCI-er i 2014 

I 2020 ble det registrert rundt 37600 opphold ved medisinsk avdeling SSA, hvorav ca 26000 

polikliniske konsultasjoner, rundt 5400 dagbehandlinger og 6265 innleggelser.   

Medisinsk avdeling SSA er døgnkontinuerlig bemannet med 2 LiS og en tursnulege, som er 

dublert fra kl 10-17. Tertiærvakt er til stede fra 08-20, deretter hjemmevakt. I tillegg er det 

etablert vaktordning for kardiologisk vakt, dialyseberedskap og endoskopiberedskap i 

samarbeid med SSK. Avdelingen har for tiden 27 overlege og 20 LIS2/3. Det er to overleger 

med PhD. 

Ortopedisk avdeling 

Avdelingen dekker alle fagområder i spesialiteten, unntatt der utredning og/eller behandling 

er sentralisert slik som onkologisk ortopedisk kirurgi, avansert barneortopedi, skoliose og 

bekken-, rygg- og nakkefrakturer skader og hodeskader som krever nevrokirurgisk 

intervensjon.  

Befolkningsgrunnlaget for avdelingen er ca. 100 000. Innenfor enkelte området får 

avdelingen i tillegg henvist pasienter fra nabofylkene til spesielle operasjoner, herunder 

artroskopier, kne- og hofteprotesekirurgi inkludert revisjoner, ryggkirurgi og ankel/fotkirurgi.  

Avdelingen har 8 spesialister og 6 LIS. I tillegg drifter LIS1 skadepoliklinikken, med støtte fra 

ortopedisk LIS. Avdelingen har en egen ortogeriatrisk seksjon hvor pasientene får felles 

behandling av geriater og ortoped. Ortopedene i Arendal drifter også bentetthetsmåler og 

gir anbefaling om osteoporosebehandling. 

Avdelingen utførte i 2020 (redusert aktivitet grunnet Covid-19) 776 dagkirurgiske inngrep og 

utførte 1382 operasjoner på inneliggende pasienter (561 elektive og 821 ø-hjelp). Det ble 

gjennomført 14659 polikliniske konsultasjoner (også redusert grunnet Covid-19). Avdelingen 

disponerer 9 senger i tillegg til 20 hotellsenger. 

En overlege i avdelingen disputerer sannsynligvis i løpet av 2021 for PhD-grad, i tillegg er 

flere leger ved avdelingen i oppstartsfasen av PhD-prosjekter og en dsiputerer i november 

2021. Det holdes jevnlig innlegg fra avdelingen på Ortopedisk Høstmøte og ved 

internasjonale konferanser. 

Øyeavdeling  

Øyeavdelingen ved SSHF er lokalisert ved SSA. Avdelingen har hele Agders befolkning som 

nedslagsfelt.  
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Avdelingen består av 8 faste overleger, 5 leger i spesialisering, 5 optikere, 1 ortoptist. 1 
øyesykepleier og resterende 13 sykepleier fordelt på operasjon og i poliklinikk.  

Øyeavdelingen er delt i følgende seksjoner:  

- Poliklinikk: Undersøkelse, diagnostikk av alle øye tilstander med unntak av de som er 
landsdekkende (som for eksempel barneglaukom).  

- Netthinneklinikk: Diagnostikk og behandling av AMD, diabetes, grenveneokklusjoner 
mm.  

- Operasjon: Grå stær, grønn stær, pterygium, okuloplastikk operasjoner.  
- Barn og samsyn: Undersøkelser av barn og strabisme operasjoner, Botox-behandling 

Øyeavdelingen har ingen fast sengepost, men disponerer en seng ved behov.  

Året 2019 hadde øyeavdelingen 29 205 konsultasjoner, hvorav 2 644 dagbehandlinger.  

Året 2020 ble et litt annerledes år grunnet covid; øyeavdelingen hadde da 23 762 
konsultasjoner hvorav 1 816 var dagbehandlinger.  

Øyeavdelingen i Arendal har vaktfunksjon for hele Agder fylke med ø-hjelp tilbud 24 timer i 
døgnet.  

Det er tre eksterne forskere ansatt i avdelingen og to PhD kandidater. 

Laboratorieavdelingen  

Sørger for 24/7 service innen medisinsk biokjemi og blodbank / transfusjonsmedisin for 

Sørlandet Sykehus Arendal og andre institusjoner og primærhelsetjeneste i Østre Agder. I 

tillegg utfører vi enkelte mikrobiologi tester, spermie undersøkelser og bistår i fin nåls 

aspirasjons cytologi (FNAC). Vi har undervisning, praksisplasser og bacheloroppgaver for 

bioingeniør- og helsesekretærstudenter og gir veiledning til ansatte i primærhelsetjenesten. I 

Arendal er det bioingeniører med masterutdanning som veileder bacheloroppgavene. Vi 

kvalitets sikrer og lærer opp ansatte i SSHF Arendal i pasientnær analysering og deltar med 

våre tjenester i forskning/medisinske studier. 

Laboratorievirksomheten i SSHF er akkreditert etter standard NS-EN-ISO 15189:12, søkenr. 

TEST 281 (3.feb.2014).  

Avdelingen er inndelt i enhetene:  

 Preanalytisk  

 Analytisk  

 Blodbank 

Stillinger 2021: En avd.sjef, 9,1 stab (bemanning, studentkoordinator, IKT og kvalitet), 12 

fagbioingeiører, 30,9 bioingeniører i produksjon og vakt og 3,6 helsesekretærer.  

Bemanning en vanlig dag er 40 på dag, 6 på kveld og 2 på natt. 

  



39 
 

Aktivitet 2020 

 75 988 blodprøvetakinger på inneliggende og polikliniske pasienter. 

 2,3 mill analyser medisinsk biokjemi, blodtypeserologi og hurtigtester mikrobiologi.  

o Av dette er 65% fra primærhelsetjenesten og 35% polikliniske og inneliggende 

pasienter. 

 12 285 Blodkulturer, 148 Spermie undersøkelser, 89 FNAC og 285 Gramfarging/mikro 

 Blodproduksjon: 1683 enh. erytrocytter, 388 enh. trombocytter og 1062 l plasma 

 Kvalitetssikring av 531 867 PNA analyser som utføres ved SSA. 

 Sender histologi, cytologi og autopsi analyser videre til SSK og andre lab, til sammen 6 

607. 

Radiologisk avdeling  

Vi er en generell radiologisk avdeling som har to MR-maskiner (1,5 T), to CT-maskiner, tre 

konvensjonelle røntgenlaboratorier, ultralyd, et gjennomlysningslaboratorium og et 

intervensjonslaboratorium. Vi gjør blant annet ordinære gjennomlysningsundersøkelser, 

ERCP, pyelostomi og annen intervensjon. Avdelingen er en del av BDS Agder og har eget 

mammografi utstyr.  

I 2020 ble det utført 31 491 konvensjonelle røntgenundersøkelser, 10 690 CT-undersøkelser, 

5762 MR-undersøkelser, 4012 UL-undersøkelser og 713 intervensjonsprosedyrer. 

Ved avdelingen har vi 13 overleger og 7 LIS, med generell radiologisk vaktordning for 

sykehuset 24/7. En overlege er i Ph.D - utdanning. 

Sørlandet Sykehus Flekkefjord 

Klinikk somatikk Flekkefjord har grenspesialister innenfor flere fagområder, se tabell 14.  

 Tabell 14: Medisinsk og kirurgisk avdeling Flekkefjord. 

Medisinsk 

avdeling 

Antall 

senger 

Ant. 

døgnopphold 

Ant. 

dagbeh. 

Antall 

pol.kons 

Antall 

overleger 

Antall leger 

med PhD 

grad eller i 

PhD løp 

Avdelingen har 

ikke 

seksjonsinndeling

.  

24 2412 1700 10420 6 (+ 2,5 

ubesatte)

* 

2 

Overleger innen 

følgende 

spesialiteter 

            

Indremedisin         6   
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Lunge         1   

Kardiologi         1   

Gastroenterologi         1   

* Avd. har i tillegg 6 faste LIS2 stillinger.  

  

Avdeling for 

kirurgiske fag 

(gen.kir/ort/gyn) 

Antall 

senger 

Ant. 

døgnopphold 

Ant. 

dagbeh. 

Antall 

pol.kons 

Antall 

overleger 

Antall leger 

med PhD 

grad eller i 

PhD løp 

Avd. har ikke 

seksjonsinndeling  

17 2555 956 11561 12* 0 

Overlegene innen 

følgende 

spesialiteter: 

            

Gen.kirurgi         2   

Ortopedi         2   

Anestesi         4   

Gynekologi         4   

*1 LIS3 i gyn. 

  

Sørlandet sykehuset Flekkefjord er et akuttsykehus med traumemottak, og akuttmottaket 

er organisert under medisinsk avdeling. Interkommunal legevakt holder til i samme lokaler 

som akuttmottaket, og akuttmottaket og legevakten samarbeider om sykepleierpersonell på 

kveld og natt. Medisinsk avdeling og avdeling for kir. fag har fem LIS1 stillinger hver, disse ti 

stillingene utgjør et felles vaktlag. LIS1 har primærvakt og er tilstede hele døgnet, med LIS2 i 

medisinsk avdeling og kirurgisk overlege som bakvakt. Medisinske overleger har tertiærvakt. 

Medisinsk avdeling består av en medisinsk sengepost, medisinsk poliklinikk, onkologisk 

enhet, dialyse og transfusjonsenhet, i tillegg til ansvar for driften av akuttmottaket. 

Sengeposten har 24 senger i ukedagene og 20 senger i helgene. I helger, høytider og ferier er 

sengeposten i samdrift med kirurgisk sengepost. Medisinsk sengepost er en generell 

indremedisinsk avdeling og har også en slag/rehab. enhet, lindrende senger og et poliklinisk 

tilbud innenfor geriatri.  Det er også fire intermediærsenger ved intensivenheten, men 

denne er organisert i avdeling for kirurgiske fag. Medisinsk poliklinikk har konsultasjoner 

innenfor generell indremedisin, lungefaget, kardiologi og gastroenterologi. Onkologisk enhet 
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er en dagavdeling, og avdelingen har et tett samarbeid med Senter for Kreftbehandling ved 

SSK. Dialyseenheten er en satellitt under dialyseavdelingen ved SSK og har kapasitet til ni 

dialysepasienter. Enheten har også ansvar for transfusjoner en dag pr. uke. Flekkefjord 

sykehus har ikke spesialist i endokrinologi, hematologi, nyre, infeksjon og geriatri. Generelt 

har medisinsk avdeling et godt samarbeid på tvers i SSHF med SSA og SSK.   

Avdeling for kirurgiske fag består av en sengepost med fagområdene generell kirurgi, 

ortopedi og gynekologi, intensiv enhet, operasjonsenhet, anestesienhet, kirurgisk poliklinikk 

og fødeavdeling. Kirurgisk sengepost har ulikt sengeantall i ukedagene (i snitt 17 senger 

mandag – fredag), og samdrift med medisinsk sengepost i helger, høytider og ferier (10 

senger). Fødeavdelingen har 7 senger, og avdelingen følger strenge seleksjonskriterier i fht. 

hvilke fødsler vi tar ved SSF, og i utgangspunktet tar vi ingen risikofødsler eller tvillingfødsler. 

Det samarbeides godt med SSK i fht. fødetilbudet, og avdelingen har barnelege fra SSK en 

dag pr. uke. Vi arbeider også tett sammen med SSK og SUS innenfor ortopedi, hvor overleger 

rullerer til SSF hver uke. Kirurgisk poliklinikk består av de samme fagområdene som 

sengeposten. Intensivenheten har 4 intermediærsenger og 8 post operative senger. Avdeling 

for kirurgiske fag har ikke et eget LIS2 lag. Avdelingen har 1 stilling for LIS3 i gynekologi. Små 

forhold gir tett kontakt mellom overlegene og LIS1 på poliklinikken. Prosedyrer gjøres under 

direkte supervisjon med spesialist til stede inntil LIS vurderes som kompetent til å utføre 

prosedyren alene. Det er ukentlige problemkasusmøter med spesialistene på SSK der LIS kan 

delta på video. Felles bildedokumentasjonssystem gir muligheter for ad-hoc diskusjoner ved 

behov.  

Forskningsaktivitet: Medisinsk avdeling har en LIS2 som har doktorgrad og som er tilknyttet 

Forskningsenheten ved SSK i 20% stilling og UiO i 20% Universitetslektorat (praksisveileder). 

En av overlegene har nettopp startet på et PhD løp, finansiert gjennom internutlyst PhD-

stilling ved SSHF. Klinikken arbeider for å øke den vitenskapelige aktiviteten på avdelingen.  

Klinikk for psykisk helse 

Klinikk for psykisk helse (KPH) består av åtte avdelinger. Psykiatrisk sykehusavdeling, fire 

distriktpsykiatriske sentre (DPS), avdeling for rus og avhengighetsbehandling, avdeling for 

barn og unges psykiske helse og spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer. 

Klinikken har om lag 1450 stillinger. 

Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Kristiansand og i Arendal. Avdelingen i Kristiansand 

har to akuttenheter, en enhet for førstegangspsykoser, en døgnenhet og en poliklinikk for 

alderspsykiatri, en enhet for sikkerhetspsykiatri og to rehabiliteringsposter. Avdelingen skal i 

2023 flytte inn i nytt bygg.  

I Arendal består psykiatrisk sykehusavdeling av to akuttenheter, en rehabiliteringsenhet, en 

enhet for spiseforstyrrelser og poliklinikk for alderspsykiatri.  

Habiliteringstjenesten for voksne er også organisert under psykiatrisk sykehusavdeling og 

har poliklinikk i Kristiansand og Arendal. 

KPH har fire distriktpsykiatriske sentre. DPS Lister i vestfylket, DPS Østre Agder i Arendal, DPS 

Solvang og DPS Strømme i Kristiansandsregionen. DPS ene har døgnenheter, poliklinikker, 
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dagenheter, akuttpsykiatriske team og FACT team som følger opp pasienter med alvorlige 

sinnslidelser. 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har enheter i Kristiansand, Arendal, 

Byglandsfjord samt virksomhet i Lister og Mandal. Avdelingen i Kristiansand består av flere 

døgnenheter, herunder avrusningsenhet, enhet for gruppebehandling og enhet for 

utredning av rus og psykiatri. I tillegg til dette har avdelingen poliklinikk og LAR team. I 

Arendal er det også en enhet for avrusning og poliklinikk med LAR team. 

Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) er også lokalisert i både Kristiansand og 

Arendal. I Kristiansand er det en stor poliklinikk som er delt inn i forskjellige team, 

henholdsvis akutt team, nevroteam og familieteam. Abup har også tre allmennteam som er 

organisert etter geografiske områder. 

 I Arendal er det også poliklinikk og døgnavdeling for ungdom. Ungdomsklinikken skal flyttes 

til Kristiansand i 2023 når nytt psykiatribygg er ferdig. 

Klinikken har også en spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer. Poliklinikken gir 

blant annet tilbud om konsultasjonspsykiatri til somatiske avdelinger, og driver 

veiledningsgrupper. 

KPH har i dag 12 leger med oppnådd PhD innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri 

samt rus og avhengighetsmedisin. I tillegg har klinikken 11 psykologer med PhD, 1 

deltidsstilling med professor i medisinsk etikk (UiA) og 5 høyskoleutdannete med PhD 

(sykepleier, miljøterapeut, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog). 

Beskrivelse av eksisterende modeller i Norge 
Beskrivelsene er hentet fra rapporten til Arbeidsgruppe 3 i Vestlandslegen og er gjengitt 

etter tillatelse fra overlege Bjørn Egil Vikse, Helse Fonna. 

NTNU-LINK (Trøndelag) 

Beskrivelse av studiemodellen 

I Link-modellen har studentene base på Levanger i 3. og 4. studieår, etter å ha gjennomført 

de to første studieårene ved NTNU i Trondheim. Størstedelen av klinisk undervisning foregår 

ved poliklinikker på sykehuset i Levanger. I tillegg er studentene regelmessig på sykehuset i 

Namsos, hos avtalespesialist i dermatologi og på arenaer i kommunehelsetjenesten; 

fastlegekontor, helsehus, helsestasjon og legevakt. Enkelte legespesialiteter finnes ikke i 

Levanger eller Namsos, men kompetanse i regionen utnyttes i stor utstrekning.  

Undervisningsmodellen bygger på en internasjonalt anerkjent modell, LIC, som på norsk 

kalles Langsgående integrert klinisk tjeneste, Link. Studentene kan ta del i pasientenes 

utvikling over tid, og underviserne kan følge studentenes utvikling over tid. Teori og praksis 

læres integrert, med utgangspunkt i pasientmøter, med langsgående vurdering og 

tilbakemelding fra veiledere. Pasient-studentkontakt er det sentrale i Link-modeller. NTNU 

Link har i tillegg videreført NTNUs tradisjon med ukentlige PBL-møter. Disse møtene ledes av 
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allmennlege (som også møter studentene i klinisk tjeneste på sitt allmennlegekontor). 

Studentene har ingen forelesninger i Levanger eller Namsos, men kan ta del i noen 

forelesninger som undervises i/fra Trondheim. I stedet gjennomføres 2-3 

studentaktiviserende case-orienterte lokale seminar hvor studentene må møte forberedt 

(såkalt teambasert læring). Slike seminar ledes av leger som også møter studentene i klinisk 

tjeneste i sykehuset.  

De som ønsker å fortsette studiet med tilknytning til sykehusene i Levanger eller Namsos kan 

velge å ha sin praksis i spesialisthelsetjenesten der i 5. studieår. Dette studieåret skriver 

studentene i tillegg hovedoppgave, gjerne med base i Levanger. I 6. studieår har studentene 

praksis i allmennmedisin, undervisning i samfunnsmedisin på høsten, mens hele 

vårsemesteret består av oppsummerende undervisning satt sammen i temauker. Hvorvidt 

også 6. studieår kan gjennomføres desentralisert er under utredning. Link er del av 

studieprogrammet i medisin ved NTNU, med samme læringsutbyttebeskrivelser og 

eksamener. Eksamensordningen i sin helhet kvalitetssikres ved NTNU, og er en kombinasjon 

av MCQ, essay, OSKE, langkasus etc.  

 

Beskrivelse av praktisk og administrativ gjennomføring  

Studentene søker ikke NTNU Link fra opptakstidspunkt, men velger i løpet av 2. studieår. Levanger 

har foreløpig ikke fått fylt opp plassene som er tilbudt, og hittil har det vært frivillig for studentene å 

benytte muligheten.  

Studentene på Link er først og fremst på poliklinikkene på sykehuset i Levanger, ikke på kliniske 

arenaer som sengepost og akuttmottak (som er forbeholdt studenter i praksis på 5. året). På denne 

måten utnyttes kapasiteten og arenaene på sykehuset. Poliklinikker er typisk organisert slik at de to 

første konsultasjonene på morgenen eller etter lunsj er "studentpasienter". Dette er ofte selekterte 

problemstillinger og det er satt av ekstra tid til konsultasjonene. Hver poliklinikk har sin faste 

ukentlige dag og tidsrom hvor studentene deltar. Studentene roterer mellom ulike poliklinikker slik at 

de sikres reeksponering og kontinuitet i læring i hvert enkelt fag.  

Studenter får et reisestipend som skal dekke reiseutgifter til undervisningsaktiviteter i Namsos og 

Trondheim.  

 

Suksessfaktorer  

Essensielt med forankring i toppledelsen og at det har vært ønske om gjennomføring av 

studiemodellen. Redusert effektivitet i drift er noe en må være villig til.  

Mye innsats er lagt ned i god logistikk for både student og underviser slik at det skal bli 

gjennomførbart i den kliniske hverdagen. (F.eks. 2 pasienter hver tirsdag morgen i fast 

avdeling)  

En vesentlig faktor for at modellen fungerer så godt i Levanger er trolig at studentene fra 

starten av medisinstudiet i Trondheim er del av en PBL-modell der studentene har stor del av 

ansvaret for egen læring. Studentene er vant til å forberede seg og bruke mye tid på 

selvstudier. Studentene rapporterte selv at de trives godt med denne læringsformen, og 

savner ikke teoriundervisning. 
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Link er gjennomført som en fleksibel og løsningsorientert modell, blant annet ift bemanning: 

Klinikere underviser selv om de ikke har universitetsstilling, de får enten timebetaling eller fri 

til å forberede undervisning.  

Utdanningen i NTNU link er organisert med kontinuitet på undervisere som et 

hovedprinsipp. Det vil si at studentene møter færre undervisere som kjenner godt til hva 

studentene kan og ikke kan. Underviserne har sterk klinisk tilknytning og kan bruke dette i 

undervisningen av emner de ikke har spesialkompetanse i (eksempelvis farmakologi, 

grenspesialiteter innen indremedisin og kirurgi). Det var angitt at studentene i 3. og 4. året 

møter omtrent 40 ulike undervisere i NTNU Link mot ca 200 for studentene som studerer 

disse årene i Trondheim. 

 

Utfordringer  

Organisering av allmennmedisinfaget; kunne trolig tatt mer av undervisningen ut i 

kommunehelsetjenesten og fått minst like godt læringsutbytte. Sykehjemstjeneste er ikke 

utnyttet godt nok som læringsarena.  

For studentene var det i begynnelsen uvant å møte så forberedte til undervisningen som 

forventes.  

En del av driften rundt Link-modellen hviler på entusiasme og entusiaster. Spesielt Børge 

Lillebo som leder modellen er nok svært sentral for gjennomføringen.  

Det er generell motstand i universitetsmiljøet mot at undervisning av medisinstudenter kan 

gjennomføres av leger uten spisskompetanse. Dette utløser diskusjon vedrørende 

spisskompetanse for undervisere kontra kontinuitet i undervisningen (favne bredden). 

Gjentatt undervisning av samme lærer kan oftest gi bedre læring for studentene. Dog en 

utfordring å sikre akademisk undervisning i emner der legene ikke har spisskompetanse. 

Bodø- og Finnmarksmodellen 

Beskrivelse av studiemodellen 

I denne modellen tilbringer medisinstudenter 5. og 6. studieår i henholdsvis Bodø og 

Finnmark, etter å ha gjennomført de første fire studieårene i Tromsø. I 5. studieår 

tilrettelegges det for praksisperioder på lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten, med UiT 

som faglig ansvarlig. Det legges opp til at studenter som har valgt desentralisert undervisning 

i 6.studieår i Bodø og Finnmark også har utplassering i de respektive sykehus på 5.studieår, 

men den desentrale undervisning i Bodømodellen og Finnmarksmodellen starter ikke før på 

6.studieår. I Finnmark er det på 5.året inndeling i tre grupper som har rotasjon mellom 

Hammerfest, Alta og Karasjok. Studentene har en arbeidskravbok som definerer faglige mål i 

5. studieår, på lik linje med andre studenter fra UiT. I 5. studieår jobber også studentene 

med masteroppgaven, og har prioritet på oppgaver med veileder lokalt.  

Bodømodellen har fungert siden 2009, mens Finnmarksmodellen startet med pilot i 

2017/2018 med full utrulling planlagt 2020. Bodømodellen ble oppfattet å være vel etablert, 

mens Finnmarksmodellen fremdeles er i oppbyggingsfase. Først i 6. studieår starter 
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modellen med integrert klinisk og teoretisk undervisning i Bodø og Finnmark, for Finnmark 

med hovedbase i Hammerfest. I Finnmarksmodellen deles studentene i to grupper som har 

parallelt opplegg. I Bodø deles studentene i 4 grupper á 6 studenter. Det er stedlige 

fagansvarlige for undervisningen i 6. studieår, i tillegg til et dedikert antall årsverk 

(bistillinger). Undervisningsopplegget er preget av mye seminarer og PKU (praktisk klinisk 

undervisning), i Bodø omtalt som uketjeneste. Studentene har undervisning både på 

sykehuset og i kommunen. Det er stort innslag av allmennmedisin i undervisningen.  

Studentene har de samme læringsmålene som sine medstudenter i Tromsø, men 

læringsarenaene kan være forskjellige. Studentene i Finnmark får mer erfaring med blant 

annet akuttmedisin, pasientforløp og kultursensitiv helsetjeneste, inkludert det samiske 

perspektivet. Tverrprofesjonell samarbeidslæring er også sentralt. Akuttmedisin er 

langsgående og integrert i alle delemner, mye simulering. Undervisningen både i Bodø og 

Finnmark er organisert rundt 7 moduler à 4 uker, temabaserte og integrerte (f.eks. «Sanser», 

«Når det haster», «Eldre og rus»).  

Det er liten grad av fellesundervisning for Tromsø og Bodø/Finnmark, gjennomføres kun for 

spesielle temaer. Eksamen i 6. studieår er likt for alle studentene, uavhengig av studiested, 

men gjennomføres lokalt (muntlig og praktisk). I tillegg til skriftlig eksamen (som fra 2021 blir 

nasjonal) trekkes studentene ut til eksamener i 2 av de 3 store fagene (indremedisin, kirurgi, 

allmennmedisin) og 2 av de 7 «små» fagene (pediatri, gyn/obst, øye, hud, ØNH, nevrologi, 

psykiatri).  

 

Beskrivelse av praktisk og administrativ gjennomføring  

Antall studenter som kan få plass på modellene i Bodø og Finnmark er hhv 24 studenter og 

12 studenter. Studentene tas opp på det ordinære medisinstudiet ved UiT, men kan søke seg 

inn på de regionale modellene i løpet av det første semesteret i studiet. Egne 

søknadskjemaer er utarbeidet for dette formålet2. Påmeldingen er bindende etter en 

fastsatt frist tidlig i høstsemesteret 4. studieår.  

Selv om felles undervisningsopplegg ikke skjer før på 6. studieår i modellen, så ønskes det at 

studentene flytter til hhv Bodø og Finnmark allerede i 5. studieår og har sin tilknytning til 

praksisperiodene og masteroppgaven lokalt.  

I Finnmarksmodellen får studentene godtgjort flytting til Hammerfest med inntil kr. 7500, og 

kommunen/Finnmarkssykehuset garanterer for bolig til studentsamskipnadspris.  

I Bodømodellen dekkes flytting med inntil samme beløp som for Finnmarksmodellen (kr. 

7500), og studentene må selv sørge for bolig.  

 

Suksessfaktorer  

Oppbygging av et tilstrekkelig antall bistillinger med akademisk kompetanse.  

Finansieringen av Bodø- og Finnmarksmodellen gikk gjennom Helse Nord og 

Nordlandssykehuset og Finnmarksykehuset hadde således i stor grad egen økonomistyring 

og mulighet for selv å motivere og ansette lokale undervisningsressurser. For stillingene i 
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primærhelsetjenesten var det et delt stillingsansvar; 3 x 20 % 6.årskoordinatorer i 

kommunene finansiert av UiT, videre stillinger finansiert av kommunene; 40 % Alta, 20 % 

Hammerfest og Karasjok.  

Logistisk samkjøring av at spesialistene er til stede i klinikk når studentene skal være der 

(Finnmark).  

Ved eksamen brukes det konsekvent eksterne sensorer (Bodø). Viktig at de har fått delegert 

eksamensavviklingen til Bodø, dette har både ansvarliggjort underviserne og trygget 

studentene. Det har vært suksess med et lite miljø som har organisert modellen, kort vei 

mellom ansvarlige. Korte kommandolinjer (Bodø).  

Bodø: fikk finansiering for eget hus for studentene med alle fasiliteter 

(studentarbeidsplasser, pc’er med DIPS, garderober/dusj, trimrom etc.)  

Rekrutteringspotensialet er stort (Finnmark: av de fire første studentene som ble 

uteksaminert er tre av de fortsatt i regionen. De fleste som har ønsket å være igjen i 

Finnmark har fått LIS1-stilling. Bodø: Av de første 12 studentene på Bodø-modellen er mange 

fremdeles igjen i Bodø som overleger den dag i dag.)  

Gevinster ved å være tilknyttet UiT med bistilling (Eduroam, bibliotektjenester).  

De som er involvert i undervisningen er ikke involvert i søknadsprosess til LIS. 

Utfordringer 

Til tider uklare ansvarslinjer mellom studieledelse ved fakultetet (Enhet for legeutdanning 

UiT) og lokal stedlig ledelse. Finnmark spilte inn at en større beslutningsmyndighet bør gis til 

den/de som har stedlig ansvar, i Bodø virket det som om dette hadde funnet sin form. 

Logistisk krevende studiemodeller. 

Arbeidskrevende med omlegging fra en modell med mye forelesninger til en seminarmodell. 

Krevende overgang for noen undervisere fra rollen som foreleser til rolle som veileder og 

mentor. 

Rekruttering av og formidling til potensielle studenter. Plassene i Finnmarksmodellen var 

ikke fylt opp ennå. 

IT-infrastruktur med full tilgang til både universitetsnett og sykehus-pc'er ses som en 

utfordring. 
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Presentasjon av prosjektarbeidet 

Møter 

Det har vært gjennomført utelukkende digitale møter pga pandemien.  

Styringsgruppen har hatt møte ca hver 3.mnd 

Den sentrale prosjektgruppen har vært ledet av Knut Lundin og har hatt følgende møter 

(tabell 15). 

Tabell 15: Møtevirksomhet, UiO prosjektgruppe. 

Dato Tema 

1.mars Oppstartsmøte 

12.april Gjennomgang modul for modul 

3.mai Gjennomgang modul for modul 

7.juni 
23. August 
6. september 
27. september 
18. oktober 
26. oktober 

Gjennomgang av prosjektet 
 
Diskusjon med Studiedekanen 
Diskusjon med Studiedekanen 
Oppsummering etter møte ved SSHF, delrapporter modul for modul 
Avsluttende kommentering på prosjektutkastet 

 

Den lokale prosjektgruppen har hatt 11 møter: 

Prosjektgruppen har hatt følgende møter med temaer (tabell 16). 

Tabell 16: Møter i lokal prosjektgruppe. 

Dato Tema 

23.mars Oppstartsmøte 

13.april Presentasjon av simulering i Bodømodellen v/Eirik Ofstad og simulering ved 
SSHF v/Olav Søvik 

29.april Presentasjon av LINK-modellen v/Børge Lillebo 

10.mai Presentasjon av Finnmarksmodellen v/Ingrid Petrikke Olsen 

25.mai Presentasjon av Vestlandslegen v/Bjørn Egil Vikse 

8.juni Mentorering og evalueringskollegium v/Kari JE Benitez 

15.juni Arealbehov 

17.august Prosjektgruppemøte, flere tema 

13.sept Prosjektgruppemøte, flere tema 

11.oktober Prosjektgruppemøte, flere tema 
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Organisasjon 

Prosjektarbeidet har vært organisert i henhold til figuren nedenfor: 

Figur 4: Organisasjonskart 
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Prosjektkart 

Prosjektarbeidet har vært organisert iht prosjektkartet under. Prosjektet har systematisk 

gått gjennom de enkelte leveransene og vil bli svart ut punktvis under. 

Figur 5: Prosjektkart over leveranser. 
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Leveransebeskrivelse 

 
Her beskrives de enkelte kapitlene iht prosjektkartet 

Avklaringer  

Ansvar 

UiO Campus sør er en campus under medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Det er 

Universitetet i Oslo som er garantisten for kvaliteten i studiet. 

Hver modul har en modulleder ved CO. Det er modulleder som har det overordnete ansvaret 

for den praktiske gjennomføringen av sin modul, både ved CS og CO. For hver modul må det 

være en lokal modulleder som, i samarbeid med modulleder ved CO, har medansvar for 

gjennomføringen lokalt ved CS. 

Hvert enkeltfag har en undervisningsleder som har det faglige ansvaret for at læringsmålene 

i det enkelte faget nås. Det er undervisningsleder som har det faglige ansvaret for sitt fag, 

både ved CS og CO. 

I planleggingsfasen anbefales at det for hver modul etableres en modulgruppe som skal 

bestå av representanter fra CS og CO i tillegg til en administrativ ressurs fra CO som kan bistå 

med det praktiske timeplanarbeidet. Medlemmer i modulgruppen fra CO utpekes av 

modulleder og utdanningsleder for KLINMED/HELSAM. Medlemmer i modulgruppen fra CS 

utpekes av lokale modulleder og lokal prosjektleder for UiO Campus sør. Modulgruppen har 

ansvaret for å utarbeide en timeplan for den enkelte modul og presentere denne for 

modulutvalget. 

Hver modul har et modulutvalg ved CO som ledes av modulleder ved CO. Modulutvalget er 

sammensatt av modulleder og representanter for et utvalg av de enkelte fagene. 

Modulutvalget har det overordnete ansvaret for timeplanen i sin modul. Det anbefales at 

man utvider hvert modulutvalg med en representant fra CS. Vedkommende bør utpekes fra 

CS, anbefales av utdanningsleder på Klinmed/HELSAM og oppnevnes av Studiedekanen. 

Den endelige timeplanen ved CS skal godkjennes av studiedekanen etter at den er behandlet 

i modulutvalget og deretter Programrådet. 

Praksisperioden i modul 5 organiseres i dag av COs koordinator for modulen og benytter 

psykiatriske sykehus i hele Helse Sør-Øst. Prosjektet har ikke diskutert hvordan 

ansvarsforholdene mht gjennomføring av praksisperioder skal være ved etablering av CS, 

men det er naturlig at det blir et samarbeid mellom koordinatorene ved de to campusene.  

Praksisperioden i modul 7 organiseres i dag av COs koordinator for modulen der koordinator 

har ansvaret for å etablere kontakt og kontrakt med enkelt-fastleger. Prosjektet ser det som 

formålstjenlig at praksisutplassering i kommunene i stor grad organiseres av kommunene i 
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stedet for modulkoordinator. Det må i så fall lages en formell avtale mellom UiO og de 

enkelte vertskommuner, se for øvrig punkt 9.1.6. Prosjektet har ikke diskutert 

ansvarsforholdene mht gjennomføring av praksisperiode i sykehus ved etablering av CS, men 

gitt at det blir en avtale mellom UiO og kommunene, anbefaler prosjektet at organisering av 

praksisperioden i sykehus i modul 7 gjøres av studiekoordinator ved SSHF. Det er nødvendig 

med et tett samarbeid med modulkoordinator ved CO. 

Detaljerte ansvarsforhold mellom UiO og SSHF/kommunene i Agder er utenfor 

prosjektgruppens mandat og må utformes i avtaler mellom de enkelte partene. 

Omfang 

Prosjektets mandat legger til grunn en oppstart med 10 studenter høsten 2023, og et 

maksimalantall på 20 studenter per modul. Den lokale prosjektgruppen har diskutert om 20 

studenter per modul er gjennomførbart ved CS og kommet fram til at dette er mulig, gitt at 

tilstrekkelige ressurser blir tilført, og at tilstrekkelig studentareal blir tilgjengelig. Et forslag til 

opptrappingsplan er vist i figuren under. Den lokale prosjektgruppen foreslår at modul 4 

starter høsten 2024 og modul 5 våren 2025. Forslaget under ble presentert for 

Foretaksledelsen ved SSHF 28.september 2021, men er ikke formelt besluttet. 

Tabell 17: Forslag til opptrappingsplan for UiO Campus sør 

 

Den lokale prosjektgruppen har diskutert fordeling av undervisningen mellom de ulike 

sykehusene og vil bli detaljert beskrevet under de enkelte moduler. Imidlertid foreslås det at 

hoveddelene av undervisningen legges til sykehuset i Kristiansand/Kristiansand kommune i 

pilotperioden for å redusere prosjektets kompleksitet og samle studentkullene ett sted i 

oppstarten av CS. Forslaget ble presentert for Foretaksledelsen ved SSHF den 28.septebmer 

2021, som tok forslaget til orientering, men det presiseres at SSHF ikke har fattet noe 

formelt vedtak om omfang eller opptrappingsplan. Dette vil også avhenge av avtalen som 

utformes mellom SSHF og UiO. 

Undervisning 

Studentene ved CS skal ha samme læringsutbytte, nå de samme læringsmålene og ha den 

samme eksamen som ved CO. Studieplanen Oslo 2014 skal følges, og denne planen beskriver 

i hovedsak plassering og fordeling av undervisningsomfang for de enkelte fagene. 

Studentene skal i gjennomsnitt ha 20 timer undervisning per uke, fordelt på inntil 8 timer 

forelesninger og minst 12 timer studentaktiviserende undervisning. Studentaktiviserende 

2023

H V H V H

Modul 4 10 10 10

Modul 5 10 10

Modul 6 10 10 10 15 10+5

Modul 7 10 10 10 15

SUM 10 20 30 45 50

2024 2025
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undervisning omfatter to hovedgrupper: 1) seminarer, klinikker, kurs, teoretisk 

oppgaveløsning, ferdighetstrening og 2) pasientnær praktisk undervisning. 

Vårt arbeid har tatt utgangspunkt i dagens undervisning ved medisinutdanning ved UiO. Det 

er ikke tatt høyde for mulige omfattende omlegginger av studieplanen i forbindelse med økt 

opptak som følge av Grimstadrapporten. Det er kun delvis tatt høyde for pågående 

omlegging av timeplaner i Oslo (kontinuerlig arbeid, ikke minst får å redusere lange 

forelesningsdager), og det er forutsatt utvikling av vel fungerende hybride løsninger med 

strømming av teoretisk undervisning i sanntid.    

Ved planlegging av undervisning ved CS er det viktig å utnytte de styrkene og mulighetene 

som en desentralisert utdanning gir. Det vil være få studenter og et potensiale for en bedre 

interaksjon med lærerne og klinikerne enn ved CO.  Tilgangen til pasienter er stor. Samtidig 

må man utnytte de muligheten som ligger i digital undervisning fra faglige ressurspersoner i 

Oslo. Imidlertid ligger det i sakens natur at studentaktiviserende undervisning er 

vanskeligere å gjennomføre digitalt enn rene forelesninger. Fagmiljøene ved CS er også 

varierende mht leger med akademisk utdannelse, så samspillet mellom CS og CO vil måtte 

tilpasses fra modul til modul. 

En utfordring ved utforming av undervisning ved CS er en glidende overgang mellom hva 

som undervises ved hjelp av forelesninger og i hva som er tema i seminarer ved CO. I 

utgangspunktet skal forelesninger gi den teoretiske bakgrunnskunnskapen, og utdyping av 

emnet kan foregå i studentaktiviserende læringsaktiviteter som f.eks seminarer (og 

klinikker). Men i ganske stor grad brukes seminarer også til undervisning av nytt stoff; det er 

snarere formatet ved undervisningen som skiller en forelesning fra et seminar der sistnevnte 

ofte omfatter flere undervisere, og at det er vanlig å bryte opp i mindre studentgrupper. Det 

er derfor uklart hvilke teoretiske læringsutbytter som skal oppnås i de ulike seansene. 

Følgelig blir det en overforenkling å anta at all teoretisk undervisning gis i forelesninger og 

dermed uklart hvilke andre læringsaktiviteter som er spesielt sentrale for forståelsen av 

stoffet. Prosjektleder har tatt et initiativ overfor studiedekanen for å klargjøre dette ved CO. 

En bedre struktur og oversikt over hva som undervises i forelesninger og seminarer og hvilke 

læringsutbytter/-mål som skal nås i den enkelte seanse ville lettet planleggingsarbeidet ved 

CS. 

Timeplanen og undervisningen ved CO er tilpasset mulighetene og utfordringene ved UiO; 

OUS og Ahus og kan avvike fra forholdene ved CS. Man bør ta hensyn til dette ved 

utarbeiding av timeplanen. For eksempel kan det være aktuelt å konsentrere digital 

fellesundervisning til enkelte tider i uken. 

Prosjektgruppen mener det er svært viktig at undervisningen studentene ved CS får, utnytter 

mulighetene som ligger i et lite, desentralisert campus. Både forelesninger, seminarer og 

klinikker kan bli svært gode interaktive læringsaktiviteter med små studentgrupper og 

nærhet til lærerne. Det er nærliggende å se for seg en stor grad av kasuistikk-basert 
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undervisning, gjerne der studentene forbereder seg på temaet som skal berøres, på forhånd, 

i tillegg til variert klinisk undervisning på poliklinikk og avdeling. Et egnet sett med oppgaver 

til kasuistikk-baserte læring er så langt i liten grad tilgjengelig - læringsformen brukes i liten 

grad i Oslo. Dette kan vurderes å bli endret. Undervisningen gitt lokalt gir nærhet til 

underviserne, og lærerne vil ha god oversikt over hva studentene allerede har fått undervist 

og hvor kunnskapsnivået ligger. 

Prosjektgruppen mener det vil være en fordel i CS om timeplan fra uke til uke er 

gjenkjennelig for de kliniske avdelingene slik at klinisk undervisning på poliklinikk og 

eventuelt sengepost skjer på samme tid hver uke (eller i perioder). Avdelingene vet dermed 

når studentene kommer og letter tilrettelegging for studentene. En slik organisering er 

beskrevet som en suksessfaktor i LINK-modellen. 

Forelesninger 

Forelesninger skal gi studentene den nødvendige teoretiske forståelsen av stoffet. I 

utgangspunktet skal forelesninger gis av leger med oppnådd doktorgrad. Man kan se for seg 

3 modeller for gjennomføring av forelesninger ved CS: 

1. Alle forelesninger strømmes digitalt fra CO 

2. Alle forelesninger holdes lokalt ved CS 

3. En kombinasjon av pkt 1 og 2 

Forelesninger skal ikke inneholde sensitive pasientopplysninger, lærerne oppfordres allerede 

til å ta opp undervisningen med programmet “Forelesningsopptak” og gjøre den tilgjengelig 

for studentene i ettertid. 

Alternativ 1: Alle forelesninger strømmes digitalt fra CO 

Dette alternativet sikrer at studentene ved CS og CO får nøyaktig den samme 

undervisningen. Studentene kan selv velge hvor de vil følge undervisningen fra og 

alternativet gir dermed stor fleksibilitet for den enkelte student. Alternativet er ikke 

kostnadskrevende, men forutsetter digitale, velfungerende løsninger og mest sannsynlig 

hybride opplegg (tilrettelegging for at undervisningen gis samtidig til studenter som er fysisk 

tilstedeværende studenter og deltakere via digitale løsninger). Interaksjonen mellom lærer 

og student kan imidlertid bli dårligere, og det utnyttes ikke at studentkullet ved CS er lite. 

Lærerressurser ved CS blir ikke utnyttet, og kun digital undervisning kan gi et dårligere 

samhold og studiemiljø ved at studentene ikke møter opp i felles undervisningslokaler når 

læringsaktiviteten overføres digitalt. Dette kan til en viss grad avhjelpes ved at det etableres 

gode lokaler ved CS med høy-kvalitets skjermer og lydanlegg.  Det kan også oppleves som 

lite motiverende for studenter å søke seg til CS dersom de skal følge den samme 

undervisningen som kollegaene i Oslo, men ikke være en del av studiemiljøet de kjenner fra 

tidligere. Prosjektgruppen anbefaler ikke dette alternativet. 
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Alternativ 2: Alle forelesninger holdes lokalt ved CS 

I dette alternativet vil utnytter man at studentkullet er lite. Interaksjon mellom student og 

lærer blir godt, og det er større mulighet for aktiv medvirkning fra studentene. Imidlertid vil 

det være variasjon mellom hva som foreleses ved CS og CO, og studentene kan føle seg 

utrygge på om den undervisningen de får lokalt er tilpasset det de får til eksamen. De kan 

føle seg tvunget til å følge all teoretisk undervisning i opptak i tillegg til sin egen 

undervisning. Modellen vil kreve store lærerressurser lokalt, og det vil bli mindre interaksjon 

og samarbeid mellom lærere ved CS og CO. Dessuten er det manglende kompetanse innen 

enkelte fag ved CS. Ved kartlegging av ressurser som finnes ved SSHF/Agders kommuner er 

det klart at dette alternativet ikke er aktuelt for noen moduler. Prosjektgruppen anbefaler 

derfor ikke dette alternativet. 

Alternativ 3: Kombinasjon av forelesninger fra CO og CS 

Alternativet er fleksibelt ift utnytting av lærerressurser ved CS og CO. Fag og fagområder 

med manglende lærerressurser ved CS blir ivaretatt. Styrken ved å være et lite studentkull 

utnyttes i varierende grad, avhengig av hvor stor andel av undervisningen som tilbys digitalt. 

Ved gjennomgang av de enkelte moduler og fag, er det tydelig at andelen forelesninger som 

må tilbys digitalt, varierer veldig. For eksempel er fagmiljøet i gynekologi og obstetrikk 

meget solid med flere erfarne klinikere med oppnådd doktorgrad, mens det innenfor 

øyefaget per i dag er ansatt 3 eksterne forskere, mens ingen av avdelingens klinikere har 

oppnådd doktorgrad. Endelig er det enkelte fagfelt som farmakologi og rettsmedisin, som 

ikke har leger med formell akademisk kompetanse på området. Prosjektet anbefaler dette 

alternativet som vil gi modulgruppene den nødvendige fleksibilitet ift å utarbeide en 

timeplan som er tilpasset kompetansen og lærerressursene ved CS og CO. Det vil i dette 

alternativet også være mulig at forelesere ved CS holder digital undervisning for studenter 

ved CO. Forelesninger ved CS kan enkelt gjøres interaktive og studentaktiviserende med små 

studentgrupper, og vil i sitt format ligne mer på seminarer. 

Klinikker og seminarer 

Klinikker og seminarer er studentaktiviserende undervisning som utdyper temaer fra 

forelesningene. Seansene innebærer ofte at flere lærere, noen ganger fra flere fagfelt, er 

sammen om undervisningen. I noen tilfeller har man inkludert pasienter, selv om dette ikke 

var tiltenkt i studieplanen. Ut fra tanken om at seminarformen er studentaktiviserende kun 

når studenter følger seminaret i sanntid (fysisk eller digitalt) har man i skrivende stund lagt 

opp til at det ikke gjøres opptak av seminarer. Klinikk som undervisningsform brukes relativt 

lite i de aktuelle modulene. Ved denne typen undervisning har 1-2 studenter allerede 

intervjuet og undersøkt en pasient, som så presenteres for resten av studentene med lærer 

til stede. Det bør diskuteres om undervisningsformen langt på vei bør erstattes av 

forberedte, avidentifiserte kasuistikker (Kasuistikk basert læring = KBL). Slike KBL oppgaver 

kan selvsagt gjenbrukes, og de kan utarbeides dels lokalt, dels av lærere i Oslo og helst i et 
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samarbeid. Da klinikker og seminarer i sin form er studentaktiviserende, mener 

prosjektgruppen at de i utgangspunktet bør gjennomføres lokalt ved CS. Enkelte 

klinikker/seminarer fra CO bør likevel tilbys studentene ved CS, for eksempel 

ressurskrevende seminarer med flere fagpersoner til stede eller der fagområder som ikke 

dekkes godt ved CS bør være en del av undervisningen. 

For øvrig mener prosjektgruppen at timeplanen ved CS ikke behøver følge timeplanoppsettet 

med klinikker og seminarer ved CO slavisk. Med utgangspunkt i temaene som 

seminarene/klinikken omhandler, kan disse læringsaktivitetene erstattes med andre 

aktiviteter og undervisningsformer som kasuistikk-baserte diskusjoner og omvendt 

klasserom der studentene forbereder seg på forhånd.  

Kurs 

Alle moduler inneholder kurs der enkelte er obligatoriske. Avhengig av type kurs, vil det 

være varierende hvor kursene kan gjennomføres. I modul 4 er det for eksempel et 

obligatorisk kurs i spinalpunksjon som åpenbart bør gjennomføres ved CS, mens det i samme 

modul er kurs i medisinsk genetikk der det ikke finnes fagkompetanse ved CS. I modul 6 er 

det innen gynpatologi 5 mikrokurs og 1 makrokurs som gjennomføres som 

plenumsundervisning. Slike kurs vil være utfordrende å gjennomføre ved CS og kan 

gjennomføres på digital plattform. 

Pasientnær praktisk undervisning 

Prosjektgruppen anbefaler at all undervisning som innebærer pasientkontakt gjennomføres 

lokalt ved CS. Avhengig av fag, vil undervisningen bestå av smågrupper, poliklinikk og å følge 

med kliniker på avdeling eller poliklinikk. Prosjektgruppen anbefaler at en smågruppe består 

av 5 studenter (2 smågrupper per kull). Når studentene følger kliniker, kan antallet studenter 

per kliniker reduseres til 1-2. 

Med et lite studentkull vil det være mulighet for aktiv involvering av studentene, også med 

studentdrevet poliklinikk. I stedet for å være passiv observatør til en poliklinisk konsultasjon 

hos en erfaren kliniker, kan man se for seg at en pasient som skal til en poliklinisk 

konsultasjon først tas imot av 2 studenter som sammen tar opp anamnese og evt utfører 

klinisk undersøkelse. Deretter presenterer studentene kasus for kliniker som fullfører den 

polikliniske konsultasjonen. For å redusere innvirkningen på poliklinikkens drift, kan disse 

studentdrevne pasientmøtene organiseres som den første på morgenen og første etter lunsj. 

Dermed er studentene ferdige med anamneseopptak når kliniker kommer til vanlig tid. 

SSHF har stor tilgang på pasienter. Det vil derfor enkelt være mulig å organisere rullering på 

ulike poliklinikker for å vise bredden i de ulike fagene. I modul 6 vil f.eks 10 studenter kunne 

rullere mellom poliklinikker innen pediatri, gynekologi, jordmorkontroller, svangerskap, 

akuttpoliklinikk og også journalskriving på elektive/akutt innlagte pasienter. Få studenter vil 
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gi stort læringsutbytte samtidig som et slikt oppsett enkelt kan skaleres opp når 

studentantallet ventelig økes.  

En avsluttende oppsummering/kasuistikkbasert seanse kan avslutte 

smågruppe/poliklinikkseanse. 

Undervisning på flere lokasjoner 

SSHF er et helseforetak med sykehuslokasjoner i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. I 

tillegg har klinikk for psykisk helse blant annet distriktspsykiatriske sentre og rusinstitusjon 

utenfor sykehusområdene. Det er et ønske fra SSHHF at alle sykehuslokasjonene skal 

benyttes i UiO Campus Sør. I hvilken grad undervisning faktisk kan gis på de ulike 

sykehusene, varierer mellom modulene. Øye og ØNH er lokalisert til hhv Arendal og 

Kristiansand, og fagene er ikke representert i Flekkefjord. Prosjektgruppen mener at 

reiseaktivitetene for studentene mellom sykehusene ikke må overdrives. I modul 5 foreslår 

arbeidsutvalget f.eks at lærerne forflytter seg til der studentene er. Fordeling av 

undervisning mellom de enkelte lokasjonene er gjort ytterligere rede for i beskrivelse av de 

enkelte modulene.  

Store og små fag 

Medisinstudiet ved UiO er et integrert studium der mange fag undervises i hver modul. De 

kliniske fagene er mest omfattende med 3-7,25 UE i den enkelte modul, mens andre fag er 

mindre og omfatter 0,25-2 UE (farmakologi i modul 5 er det største av disse fagene med 2 

UE, tett fulgt av patologi i modul 6 og samfunnsmedisin i modul 5. CS har og faglig og formell 

kompetanse i de store, kliniske fagene. I mindre fag kan dette være mer utfordrende, og 

gjennomføring av undervisning i disse fagene varierer mellom moduler. Noen fag kan 

ivaretas ved lokal undervisning ved CS, andre må i sin helhet undervises fra CO, mens det for 

noen kan være aktuelt med en kombinasjon. Se beskrivelsene for hver enkelt modul for 

ytterligere detaljer, men generelt vil undervisning i de små fagene følge samme logikk som 

beskrevet over. 

Et annet moment å trekke inn, er stillinger for lokal undervisning i små fag. Det vil være lite 

aktuelt med ansettelse av personer i akademiske stillinger i veldig små brøker. Man kan se 

for seg timeavlønning i de tilfellene dette er aktuelt og må avklares i avtaler mellom 

institusjonene. Prosjektgruppen har hatt diskusjoner hvorvidt enkelte av de mindre fagene 

bør undervises i sin helhet fra CO. Fagmiljøene i disse fagene er noen ganger små, og følgelig 

sårbare, ved CS. Gruppen har diskutert hvorvidt undervisningskrefter og ressurser bør 

konsentreres til de kliniske, store fagene. På denne måten vil man sikre at studentene ved CS 

og CO får samme undervisning i små fag. Det er ikke noe i veien for at temaer fra små fag 

også kan inkluderes i seminarer/klinikker med utgangspunkt i de kliniske fagene som 

undervises lokalt ved CS og dermed aktivisere flere fagmiljøer ved CS. Behandlingen av små 

fag må ivaretas av den enkelte modulgruppe når detaljert timeplan utformes og vil være 

avhengig av den lokale kompetansen og tilgjengelige personellressurser samt kostnadsbildet. 
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Prosjektgruppen har også diskutert muligheten for at lærere ved CO kan holde noe fysisk 

undervisning ved CS. Dette vil særlig være aktuelt for små fag der kompetansen ved CS er 

begrenset. Forslaget vil være gunstig for studentene ved CS og for samarbeidet mellom 

lærere ved CS og CO. Flere lærere ved CO har spontant meddelt at de godt kunne tenke seg 

en slik ordning, men vil være personavhengig og vil også kreve dekning av reise/opphold. Det 

må også avklares timeuttelling for den enkelte lærer ved CO. Prosjektgruppen anbefaler at 

man tar med muligheten for en slik løsning inn i timeplanarbeidet. 

Gjennomføring av eksamen 

Eksamen gjennomføres enten skriftlig, digitalt, eller muntlig/praktisk med tallkarakter A-E (F 

er stryk) eller vurderingen bestått/ikke bestått. Det er en føring for prosjektet at studentene 

skal ha samme eksamen ved CS som ved CO. Skriftlig eksamen kan gjennomføres lokalt på 

Agder i adekvate lokaler i samarbeid med UiA (må i så fall utarbeides avtale med UiA). 

Muntlig eksamen kan gjennomføres ved at studentene ved CS reiser til Oslo for 

gjennomføring sammen med studentene ved CO, eller tilsvarende eksamen kan 

gjennomføres lokalt. Det har vært diskusjoner i flere prosjektgruppemøter om 

gjennomføring av muntlig eksamen, og det finnes gode argumenter for begge løsninger. 

Stasjonseksamen er ressurskrevende å sette opp, selv om utfordringen er mindre når det er 

færre studenter. Flere av stasjonene har innleide skuespillere. Studentrepresentantene har 

vektlagt at det kan oppleves som et ekstra stressmoment å reise til Oslo for eksamen. 

Særskilt for modul 6 gjelder at eksamen foregår på engelsk med engelsk fagterminologi som 

er undervist ved CO – og som i en viss grad vil strømmes til CS. Undervisningen ved CS 

foregår på norsk da CS i piloten ikke har utvekslingsstudenter. Prosjektgruppen mener likevel 

at det i første omgang bør gjennomføres OSKE eksamen ved CO også for studenter fra CS, 

men at man vurderer muntlig eksamen som et prøveprosjekt ved CS. En full OSKE sløyfe vil 

kreve relativt mye ressurser.  

Deltakelse i eksamenskommisjon 

Prosjektgruppen har diskutert hvorvidt representanter fra CS bør delta i 

eksamenskommisjonene for en enkelte modulene. Flertallet har støttet et slikt forslag, men 

er meget ressurskrevende mtp timeforbruk for førsteamanuensis/prof II (ca 100 timer/år).  

En mellomløsning kan være at representanter fra CS er med som observatør/medlem i 

stedet for som aktiv representant. Dette kan være en del av pilotprosjektet. 

Stillinger 

Undervisere: 

Undervisere ved CS skal bli tilsatt ved UiO, enten ved Institutt for klinisk medisin (modul 4-6) 

eller Institutt for Helse- og Samfunn (modul 7). I utgangspunktet skal de være leger og ha 

oppnådd doktorgrad. I dokumentet «Føringer for timeplanarbeid og undervisning ved UiO 

Campus sør» er det åpnet opp for at klinikere uten doktorgrad og relevante ikke-leger (f.eks 

psykologer, farmasøyter, etikere) kan ansettes og delta i undervisningen etter avtale med 
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den enkelte modulleder ved CO. I en viss utstrekning benytter man i dag ved OUS klinikere 

som lærerkrefter uten ansettelse eller separat godtgjørelse, ut fra prinsippet om 

spesialisthelsetjenestens plikt til å bidra i utdanning av leger, mens man ved de andre 

desentraliserte studiemodellene i Norge godtgjør slik undervisning utført av klinikere.   

Prosjektet har undersøkt bemanningen ved de andre desentraliserte studiemodellene i 

Norge og oppsummeres i tabellen under. 

Tabell 18: Undervisnings- og administrative årsverk ved andre desentraliserte studiemodeller 

i Norge. 

 

Om lag 50% av lærerne i disse modellene har oppnådd doktorgrad, mens 50% er lektorer. 

Antall legeårsverk per student er ganske likt i de tre modellene; ca 0,3 årsverk/student. 

Ved Campus Oslo beregnes i dag 0,15 akademisk årsverk per student. 

Prosjektgruppen antar at det i pilotperioden vil være behov for høyere lærerdekning per 

student enn 0,15 slik det er ved CO (og ved Ahus) som er etablerte studier og med 

stordriftsfordeler, og være mer likt de andre desentraliserte utdanningene. Etter som 

studenttallet øker, vil brøken reduseres. Det presise behovet vil bli mer tydelig når 

prosjektgruppen tar fatt på arbeidet med legging av timeplan, men prosjektgruppen mener 

det er særdeles viktig at det gis signaler om hvilken ramme man kan regne med når det 

gjelder tildeling av stillinger. Uten en ramme kan man risikere å lage detaljerte planer som 

både er urealistiske mtp stor ressursbruk, men også at man planlegger med for liten 

lærertetthet, og at man da i neste omgang må begynne på nytt. 

I de andre desentraliserte modellene er det en betydelig andel av undervisningen som blir 

utført av erfarne klinikere uten doktorgrad. Disse er enten ansatt som universitetslektorer 

(Bodømodellen, Finnmarksmodellen) eller timelønnes fra helseforetaket. Prosjektgruppen 

anbefaler at det ved CS er utgangspunktet at plenumsundervisning skal utføres av UiO 

ansatte førsteamanuensis /professor II. Klinisk pasientnær undervisning kan bli gjennomført 

både av universitetsansatte med eller uten doktorgrad eller av timelønnede. 

Prosjektgruppen ser det som mest hensiktsmessig at ved man ved timeavlønning ikke har 

noe ansettelsesforhold ved UiO, men hvordan dette evt skal kompenseres (SSHF/UiO) er 

utenfor prosjektgruppens mandat. Det vil være viktig for prosjektarbeidet videre at man får 

signaler om en ramme også for ikke-vitenskapelige stillinger. Som nevnt over, er erfaringen 

fra andre desentraliserte modeller at en betydelig andel av undervisningen kan utføres av 

klinikere – og med godt resultat. Eksamensresultatene fra de desentraliserte studiestedene 

Modell

Antall 

studenter 1 2 3

Antall årsverk 

undervisning

Total antall 

årsverk Budsjett MNOK

Budsjett for fullt 

undervisningsår

MNOK per 

student per år

Bodø 25 20 % 80 % 0 9,0 10,5 13,7 12,2 0,49

Finnmark 12 20 % 80 % 0 5,6 8,1 7,6 6,8 0,56

LINK 10 50 % 50 % 0 6,0 7 9 5,0 0,50

Vestlandslegen 10 33 % 33 % 33 % 13 17,5 20 6,60 0,66

Modell

Antall 

studenter 1 2 3

Antall årsverk 

undervisning

Legeårsverk for 

fullt 

undervisningsår

Legeårsverk per 

student

Årsverk inkl 

koordinering for 

fullt 

undervisningsår

Årsverk inkl 

koordinering for 

fullt 

undervisningsår 

per student

Bodø 25 20 % 80 % 0 9 7,2 0,29 8,4 0,34

Finnmark 12 20 % 80 % 0 5,6 4,5 0,37 6,5 0,54

LINK 10 50 % 50 % 0 6 3,0 0,30 3,5 0,35

Vestlandslegen 10 33 % 33 % 33 % 13 4,3 0,43 5,8 0,58

Studieår

Studieår
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er like gode som hos de studentene som har sin undervisning i universitetsbyene. Hvordan 

ikke-vitenskapelige stillinger skal finansieres, er utenfor prosjektgruppens mandat. 

Prosjektgruppen anbefaler en totalramme på 0,3 årsverk for leger i vitenskapelige/ikke-

vitenskapelige stillinger/student slik at den samlede rammen blir i tråd med de andre 

desentraliserte modellene. Dette vil også gjøre CS mindre sårbart for fravær/uforutsette 

hendelser ved at det bygges opp en “lærer-pool”. 

I følge avtaler mellom UiO og henholdsvis Ahus og OUS skal en 20 % UiO-stilling kombinert 

med hovedstilling på sykehus ha 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. Denne 

praksis gjelder også for samarbeidende sykehus i Helse SørØst i henhold til 

samarbeidsavtalene. Den enkelte lærer har en 120 % stilling, evt med vakt i tillegg. 

Prosjektgruppen foreslår at prinsippet med toppstillinger også gjennomføres ved CS. 

Prosjektgruppen anser slike stillinger som motiverende for søkere til CS og vil styrke 

forskningsaktiviteten ved CS, men anerkjenner at toppstillinger kan føre til ressurstapping fra 

kliniske avdelinger. Noen lærere kan kvie seg for å ha en 120% stilling og heller ønske sin 

lærerstilling som del av sin 100% stilling ved SSHF. Prosjektgruppen mener det bør 

iverksettes rekrutteringstiltak for å sikre tilstrekkelig utdanning av klinikere som kan erstatte 

tapt arbeidsinnsats fra lærere ved CS. Prosjektgruppen er også av den oppfatning at 

rekrutteringsarbeidet bør starte ved SSHF så snart som mulig. Ingen av de andre 

desentraliserte modellene har tilsvarende ordninger med toppstillinger. 

Administrative stillinger 

Antall administrative stillinger varierer mellom de enkelte desentraliserte studiemodellene, 

og det skilles mellom rent organisatorisk og faglig administrasjon/koordinering (se tabell X 

under). Disse studiemodellene er ikke direkte sammenlignbare, men gir likevel et relevant 

estimat.  

Tabell 19: Administrative årsverk ved desentraliserte studiemodeller i Norge (absolutte tall, 

ikke beregnet per akademisk årsverk). Tabellen inkludere ikke koordinering i 

kommunehelsetjenesten. 

Modell Administrasjon 
(årsverk, lege) 

Administrasjon 
(årsverk, merkantilt personell) 

Bodø 0,4 1,5 

Finnmark 0,5 2 

LINK 0,5 1 

 

Ved CO beregnes det per i dag 0,4 administrative årsverk per vitenskapelig årsverk. Ved 

oppstart av modul 6 ved CS anslår prosjektgruppen at det bør beregnes minimum 1 

administrativt årsverk (studiekonsulent/rådgiver) ved sykehuset i Kristiansand og 0,2 
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administrativt årsverk ved sykehuset i Arendal. Det vil sannsynligvis også være behov for 

koordinering i kommunehelsetjenesten (modul 7), men dette vil avhenge av hvor mange 

kommuner som involveres i denne modulen, og hvordan en ev avtale mellom UiO og 

kommuner vil se ut, slik at prosjektgruppen ikke kan tallfeste dette nærmere. Imidlertid har 

man erfaring fra kommunene i Finnmarksmodellen der de deltagende kommunene har 0,2 

årsverk til administrasjon.  

Med 10 studenter i 4 moduler tilsvarer 0,4 årsverk/akademisk årsverk i alt 2,5 administrative 

årsverk. Prosjektgruppen tror ikke det blir behov for så stor andel administrasjon (etter 

erfaring fra andre desentralisert studiemodellene), men det er viktig at det blir nok 

administrative ressurser i oppstart av CS. 

Det vil også være behov for faglig koordinering i den enkelte modul (lokal modulleder). 

Gruppen er kjent med at modullederne i Oslo får et lønnstillegg (såkalt B-tillegg), men ikke 

stillingsbrøk. Prosjektgruppen har ikke diskutert hvordan dette bør løses ved CS ut over at 

det er behov for en lokal modulkoordinering. Det bør også ansettes en overordnet faglig 

koordinering av hele CS (prosjektleder, 50% i akademisk stilling, etter erfaring fra de andre 

desentraliserte modellene). Prosjektgruppen foreslår at faglig koordinering blir utført av 

akademisk tilsatte som også deltar i undervisning av studentene i CS.  

Teknisk støtte 

Det planlegges at en vesentlig del av undervisningen skal strømmes digitalt fra CO, og noe 

også fra CS. Det er da helt nødvendig at det tekniske fungerer. På CS bør det dedikeres en 

teknisk ressurs som har et særskilt ansvar for at det tekniske oppsettet og materiellet 

fungerer. Prosjektgruppen foreslår en 20% stilling til dette formålet. 

Når undervisning strømmes, er det også nødvendig at det tekniske fungerer fra avsender 

siden (i hovedsak fra CO). Det vil være et ekstra stressmoment for lærerne som skal 

gjennomføre en slik hybrid undervisningsseanse at man i tillegg skal sørge for at det tekniske 

fungerer. Prosjektgruppen mener det er nødvendig at tilstrekkelig teknisk støtte også ytes 

ved CO. Infrastrukturen for dette er allerede etablert i Oslo og tatt i bruk.   

Endelig er det utfordrende for lærerne å holde oversikt over både fysisk tilstedeværende 

studenter og studenter som deltar digitalt. De digitale deltakerne bør ha samme mulighet til 

å delta i diskusjon og kunne stille spørsmål som studentene som er fysisk til stede. For å 

gjøre denne jobben lettere for underviserne, anbefaler prosjektgruppen at ordningen med at 

studenter er superbrukere videreføres, som både kan være teknisk støtte for lærer ved CO 

og som også kan være kontaktledd mellom lærer og det digitale publikumet. 

Finansiering 

Finansiering av UiO Campus sør omhandles i egne møter mellom UiO og SSHF/kommunene i 

Agder og er ikke en del av prosjektgruppens mandat. Det vil være nødvendig med midler 

både til investering (areal inkl innhold, teknisk utstyr, ferdighetstrenere osv) og drift 
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(lønnskostnader, husleie, kompensasjon til avdelinger for redusert produksjon, lisenser, 

tverrprofesjonell simuleringstrening, overhead osv). 

Det vil også vurderes om det skal ytes støtte til dekning av reise for studentene mellom 

sykehusene i Agder og mellom Agder og Oslo, for eksempel ved eksamensavvikling. 

Reisestøtte kan virke motiverende for studentene mtp å velge CS. En tur-returbillett 

Kristiansand-Arendal koster i dag 260 kroner, mens tur-retur Flekkefjord koster 328 kroner. 

Det må vurderes om studentene skal få støtte til dekning av flytteutgifter mellom Agder og 

Oslo. 

SSHF har våren 2021 spilt inn til HSØ RHF hva SSHF ser for seg av utgifter ifm etablering av 

UiO Campus sør, og kan tilgjengeliggjøres etter avtale med AD ved SSHF. 

Prosjektgruppen anser det for øvrig som lite sannsynlig at lokale lærere ved CS vil akseptere 

å gå ned i lønn hvis de ansettes ved UiO som del av sin 100% stilling ved CS (f.eks at man har 

80% klinisk stilling ved SSHF og 20% stilling ved UiO). Prosjektgruppen ser det som en 

suksessfaktor at klinikere i denne situasjonen beholder sin kliniske lønn. 

Vurdering ift toppstillinger er diskutert i pkt 9.1.4. 

Samarbeid kommuner 

Kommunene i Agder har et uttalt ønske om å involveres og ta ansvar for å utvikle gode 

praksisplasser og praktisk opplæring av studentene. Kommunene i Agder har lang tradisjon, 

og godt etablerte og institusjonaliserte rutiner, for samarbeid seg imellom særlig på 

helsefeltet. Kommunene i fylket har i sitt øverste samarbeidsorgan vedtatt intensjonen om å 

forplikte seg til dette. Kommunene har også betydelig egeninteresse av at det foregår lokal 

utdanning av legestudenter, både av fremtidige rekrutteringshensyn, og som en meget god 

plattform for kvalitetsutvikling av egne tjenester og utviklingen av lokale fagmiljø. Dette kan 

benyttes for å sikre robuste og faglig gode praksisplasser. 

Campus Sør er ett av tre vedtatte strategiske satsingsområder i Regionplan Agder 2030 som 

UiA, SSHF og kommunene i Agder har sluttet seg til. Vi ser for oss en modell der kommunene 

inngår som samarbeidspart med UiO, slik at det er kommunen som ved å inngå avtale med 

den enkelte av sine fastleger sikrer det nødvendige antall praksisplasser. Kommunen kan 

overfor sine fastleger gi dette som et alternativ til annen offentlig allmennlegetjeneste, og 

universitetet kan slippe et stadig pågående arbeid med rekruttering av fastleger som 
praksisveiledere. 

Kommunen vil videre kunne sikre at studenten i praksisperioden får en god innføring i 

helheten i kommunehelsetjenesten, med klinisk praksis både på sykehjem, i kommunal 

øyeblikkelig hjelp-senger (KAD/ØHD), i legevakt, i forebyggende helsearbeid i skole, 

helsestasjon og jordmortjeneste som nevnt tidligere i dokumentet. Og kommunene vil kunne 

sikre studenten en god innføring i kommunal samfunnsmedisin, i fagfeltene smittevern, 

miljørettet helsevern og medisinskfaglig rådgivning på systemnivå under veiledning av 

kommuneoverlegen. Dette vil kunne sikre en robust, faglig relevant og kvalitetsmessig god 

praksis for studentene. 



62 
 

Høsten 2021 har det blitt gjennomført innledende samtaler mellom Agders kommuner 

v/KOSS-representant Vegard Vige og UiO. Det arbeides med å lage et utkast til en avtale 

mellom UiO og enkelte av Agders kommuner. Hvilke kommuner som er aktuelle, er ikke 

klarlagt. Prosjektgruppen støtter at kommunene i Agder deltar aktivt i tilrettelegging 

inkludert rekruttering av fastleger som veileder og gjennomføring av praksisperioden i modul 

7.  

Samarbeid Universitetet i Agder 

Prosjektleder for den lokale prosjektgruppen har gjennom hele utredningsperioden hatt god 

kontakt med Universitetet i Agder som er positive til å være en aktiv samarbeidspartner i CS. 

Blant annet har UiA sykepleierutdanning som vil muliggjøre tverrfaglig simuleringstrening. 

Høsten 2021 har det på initiativ fra den lokale prosjektgruppen blitt gjennomført 

simuleringstrening på alle de 3 sykehusene der medisinstudenter i modul 7 og siste års 

sykepleierstudenter har deltatt, og med svært gode tilbakemeldinger. Noe av denne 

undervisningen ligger imidlertid tett opp til det som gis i akuttblokken i Modul 8, dette må 

samstemmes.    

UiA har også sterke fagmiljøer innen kunstig intelligens og helseteknologi. 

Endelig har UiA et sterkt pedagogisk utdanningsmiljø. Det vil være mulig for lærere ved CS å 

gjennomføre obligatorisk 200 timers pedagogisk basisopplæring for akademisk tilsatte 

(UNIPED) ved UiA. 

UiA har også gitt positive signaler om at studenter ved CS kan benytte fasiliteter ved Campus 

Kristiansand og Campus Grimstad, f.eks forelesningsrom, grupperom, lesesaler, bibliotek og 

eksamenslokaler. 

Imidlertid har prosjektet og UiA satt videre samtaler på vent. Dette fordi det våren 2021 ble 

tatt et initiativ på rektornivå for å undersøke muligheten for en samarbeidsavtale mellom de 

to universitetene. En eventuell avtale mellom UiA og UiO vil være bestemmende for hva 

slags samarbeidsarenaer og omfang som vil være aktuelt, og prosjektet avventer derfor 

utfallet av de bilaterale samtalene. 

Praktisk tilrettelegging av UiO Campus sør 

Administrasjon 

Administrasjonen av UiO Campus sør må skje i et tett samarbeide mellom UiO, SSHF og 

kommunene i Agder. Det pågår samtaler mellom disse partene om samarbeidsavtaler som 

vil regulere organisering og administrasjon, inkludert hvor personell skal ansettes, og en 

ytterligere diskusjon rundt disse forholdene er ikke en del av prosjektgruppens mandat. 

Den praktiske, daglige administrasjonen av UiO Campus sør må utføres av 

studiekonsulent/koordinator lokalisert ved sykehuset i Kristiansand. Det vil være behov for 

lokal studiekoordinator ved SSA, noe også ved SSF, og i samarbeidende kommuner. Det er 

ønskelig at UiO Campus sør ledes av vitenskapelig ansatt kliniker ved SSHF (se pkt. 9.1.4) 
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IKT/Timeplan 

UiO har et velfungerende timeplansystem. Forelesere kan lett på oversikt over sin 

undervisningstid. Systemet genererer også individuell timeplan (“Mine studier”) for 

studentene som de kan ha tilgang til fra sin smarttelefon. Undervisningsressurser som 

presentasjoner og lenker til digitale undervisningsrom kan lastes opp i timeplansystemet. 

UiO Campus sør vil benytte det samme timeplansystemet som ved CO. At dette er teknisk 

mulig er avklart med IKT-personell ved UiO. 

Areal 

God undervisning, godt læringsmiljø og et stimulerende studiemiljø fordrer tilpassete 

lokaler, både for undervisning og sosialt samvær utenom undervisningene. CS vil ha få 

studenter, i hvert fall i pilotperioden, og det ligger vel til rette for et nært og godt 

studiemiljø. Studentrepresentantene i prosjektet har vært klare på betydning av at 

studentarealene må vær klinikknære og inkludere tilgang til enkle kjøkkenfasiliteter og sone 

for sosialt samvær. Fra erfaringer ved LINK, har prosjektet laget en oversikt over arealbehov 

ved oppstart og utvidelse av CS (Vedlegg X). I utgangspunktet beregner vi at en modul har 

behov for et undervisningsrom for fellesundervisning og et tilstøtende grupperom.  

Prosjektet har lokalisert mulige lokaler i bygg 1 i Kristiansand og i den gamle 

sykepleierhøyskolen i Arendal (bygg 110). Begge ligger på sykehusområdene og i umiddelbar 

nærhet til klinikkene. Lokalene vil være tilstrekkelige i en oppstartsfase med to kull, men er 

ikke store nok til å huse 4 kull à 20 studenter, det kan utløse behov for nye bygg. For 

nærmere beskrivelse, se vedlegg X. 

Bolig og transport 

Bolig 

Prosjektet har rettet en forespørsel til Studentsamskipnaden i Agder om studentene ved CS 

kan få tilgang til å søke om studentboliger som SiA disponerer. SiA har boliger i Kristiansand 

og Grimstad. Forespørselen er styrebehandlet ved SiA, og administrerende direktør 

bekrefter i brev datert 6.april 2021 at studenter ved CS kan søke studentboliger på lik linje 

som studenter ved UiA. Forutsetningen er at søker har betalt semesteravgift til SiA.  

Det eksisterer boliger som de tre sykehusene har tilgang til ved alle lokalisasjonene. I 

Arendal og Kristiansand er det ikke ledig kapasitet til studenter ved UiO Campus Sør ut over 

praksisperiodene i modul 5 og 7. Det vil være nødvendig med overnattingstilbud ved 

sykehuset i Flekkefjord. Her er det litt mer romslig ift boligsituasjon, og et økt behov er meldt 

Medisinsk Service Klinikk vinteren 2021. 

Studentene vil selv være ansvarlig for å skaffe seg bopel som studenter ved CS, enten ved å 

søke på SiAs boliger eller i det private markedet. 

Transport 
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Studentene må påregne noe pendling mellom sykehusene i Agder. Det eksisterer per i dag 

en sykehusbuss (16 seter) som kjører mellom Kristiansand og Arendal. Det er ikke avklart om 

studentene kan benytte seg av denne transporten. Det kommersielle busstilbudet mellom 

Kristiansand og Arendal er godt, og reisetiden er litt i overkant av 1 time (260 kr tur/retur). 

Mellom Kristiansand og Flekkefjord er reisetiden ca 2 timer (328 kroner tur-retur), og det er 

derfor ikke aktuelt med dagpendling til Flekkefjord. 

Velferdstilbud og studentfasiliteter 

Som medlem i SiA (ved betalt semesteravgift) har studentene ved UiO CS tilgang til de 

samme velferdstilbudene som studentene ved UiA. Eksempler i tillegg til studentboliger er 

studentbarnehage og treningssenteret Spicheren i Kristiansand. 

Studiemoduler 

Avsnittene under beskriver en skisse til hvordan prosjektgruppen ser for seg at 

undervisningen kan gjennomføres ved CS. Kapitlene baserer seg på rapporter fra 

arbeidsutvalgene som har bestått av relevante fagpersoner ved SSHF/primærhelsetjenesten 

i Agder og lederne for de enkelte modulene ved CO (se for øvrig pkt 3.4) 

Modul 4 

Generell beskrivelse av modul 4 

Modul 4 består av hovedfagene nevrologi (5.5 UE), øre-nese-halssykdommer (3 UE) og 

øyesykdommer (3 UE). I tillegg er det undervisning i allmennmedisin (1 UE), farmakologi (1 

UE), medisinske atferdsfag (1 UE), medisinsk genetikk (1 UE), nevrokirurgi (0.5 UE) og 

patologi (1 UE).  

 

Modulen varer i 18 undervisningsuker inkludert eksamensuke. Undervisningen er lagt opp 

med forelesningsuker i undervisningsuke 1,2,9 og 10. Nevrologi undervises gjennom hele 

modulen, mens kullet deles i to for undervisning i øre-nese-hals/øyesykdommer og bytter 

fag halvveis i modulen. 

Organisering av undervisning og samarbeid med Campus Oslo 

Gjennomgang av læringsmålene viser at mye av undervisningen kan gis lokalt.  

Følgende fagområder må hovedsakelig dekkes fra Campus Oslo: 

- Farmakologi: SSHF har ikke legespesialist i klinisk farmakologi (evt lokal undervisning 

må gis av farmasøyt og de respektive kliniske avdelinger) 

- Medisinsk genetikk: SSHF har ikke spesialistkompetanse i medisinsk genetikk 

- Patologi: Nevropatologi utføres ikke ved SSHF, øyepatologi i svært liten grad 

Nevrokirurgiske inngrep utføres ikke ved SSHF, men nevrologisk avdeling utreder og følger 

opp et bredt spekter nevrokirurgiske problemstillinger både før og etter operativ behandling 

ved OUS.  

En spesialist i nevrokirurgi er tilknyttet avdelingen. 
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Læringsmålene innen nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, 

allmennmedisin og medisinske atferdsfag kan dekkes med en kombinasjon av lokal 

undervisning ved Campus Sør og digital undervisning fra Campus Oslo. 

Plenumsundervisningen (forelesninger) i disse fagene planlegges hovedsakelig felles med 

Campus Sør og Campus Oslo, mens all studentaktiviserende undervisning i disse fagene gis 

lokalt.  

Forelesninger 

Ved Campus Sør uttrykkes det et ønske primært om å fordele forelesningene gjennom hele 

modulen i stedet for de intensive ukene som eksisterer i dag. Lange forelesningsdager er 

slitsomt for studentene. En slik løsning vil gjøre det mulig for god samkjøring mellom 

teoretisk undervisning fra Campus Oslo og praktisk undervisning ved Campus Sør. 

Dersom forelesninger fra Campus Oslo skal strømmes i sanntid, må timeplanen ved Campus 

Sør legges opp tilsvarende som ved Campus Oslo. Arbeidsutvalget er bekymret for at 

strømming av all plenumsundervisning vil oppleves utilfredsstillende for studenter ved 

Campus Sør slik timeplanen nå er organisert ved Campus Oslo (der forelesningene i stor grad 

er konsentrert over 2 x 2 uker). 

Det er mulighet for at Campus Sør holder enkelte forelesninger for Campus Oslo innen 

fagområder der SSHF har spisskompetanse (fagområder innen nevrologi/ønh/øye).  

Studentaktiviserende undervisning 

Tverrfaglige seminarer/kurs og klinikker innen fagområdene nevrologi, øre-nese-hals-

sykdommer, øyesykdommer og allmennmedisin planlegges lokalt. En fordel med et lite, 

desentralisert campus, er at disse læringsaktivitetene kan flyttes fra de komprimerte 

plenumsundervisningsukene til andre tidspunkter i modulen. En flytting vil også gjøre det 

mulig at øyeundervisningen kan gis samme dag som klinisk øyepraksis når studentene er i 

Arendal. Dermed kan teoretisk undervisning og klinisk praksis følge hverandre i tid.  

Eksempler på aktuelle emner for seminarer/kurs vil være otonevrologi (inkludert 

svimmelhet), nevrooftalmologi, vanlige tilstander innen nevrologi/ønh-/ øyesykdommer i 

allmennpraksis og håndtering av akutte tilstander i nevrologi/ønh-/øyesykdommer på 

legevakt. Videre bør undervisning om tumor thyreoidea gjøres tverrfaglig i regi av 

fagområdene ønh-sykdommer, endokrin kirurgi og nukleærmedisin. Tverrfaglig undervisning 

innen radiologi og kliniske fag vil også være aktuelt.  

Kliniske smågrupper og studentpoliklinikk 

Det planlegges klinisk smågruppeundervisning og mester-svenn undervisning der studentene 

kan følge kliniker i sengepost (nevrologi). Studentene vil videre delta i poliklinikk (nevrologi, 

ønh, øye) og der få mulighet til å gjøre anamneseopptak og undersøkelse under veiledning. 

Det vil være aktuelt at studentene får egne polikliniske pasienter som de tar opp anamnese 

på før ansvarlig lege ankommer og der man deretter gjennomfører resten av konsultasjonen 

sammen. Fordi det er få studenter og samlet stor poliklinisk aktivitet i de tre fagene, vil 

rullering mellom   eventuelt I nevrologi vil studentene få mulighet til å følge vakthavende 

leger for opplæring innen akuttnevrologiske tilstander. Vi vil tilstrebe at studentene kan 

observere enkelte operative inngrep (øye/ønh). 
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Ferdighetstrening 

Studentene i Campus Sør vil få god tilgang til pasienter, undervisere og undersøkelsesutstyr 

for ferdighetstrening innen fagene nevrologi, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer. 

Det etableres lokalt Ferdighetssenter med utstyr tilsvarende som ved OUS. 

Simulering 

 SSHF har etablert simuleringsøvelser for teammottak av akutt hjerneslag og 

slagtrombektomi. Deltakelse i slik simuleringsøvelse vil inngå i undervisningen i 

nevrologi. 

 Deltakelse på «wet-lab» vil være aktuelt for øyesykdommer 

Lokalisering 

Ved Sørlandet sykehus er fagområdene nevrologi, ØNH og øye organisert som følger: 

 Nevrologi: Avdelingen har sengepost (nevrologi og slag), poliklinikk, akuttpoliklinikk, 

dagpost og vaktfunksjon ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Avdelingen har videre 

slagpost (i samarbeid med medisinsk avdeling) og poliklinikk ved Sørlandet sykehus 

Arendal. 

 ØNH: Avdelingen har sengepost og vaktfunksjon ved Sørlandet sykehus Kristiansand. 

Poliklinikk, operasjonsvirksomhet og hørselsentral er lokalisert både ved Sørlandet 

sykehus Kristiansand og Sørlandet sykehus Arendal. Oralkirurgisk enhet er lokalisert 

ved Sørlandet sykehus Arendal. 

 Øye: All virksomhet er lokalisert ved Sørlandet sykehus Arendal 

Hoveddelen av undervisningen innen nevrologi og ØNH vil foregå ved Sørlandet sykehus 

Kristiansand, men noe undervisning i poliklinikk kan eventuelt også gis ved Sørlandet 

sykehus Arendal. All undervisning innen øye vil foregå ved Sørlandet sykehus Arendal. Denne 

organiseringen vil for studentene i modul 4 medføre behov for dagpendling fra Kristiansand 

til Arendal ca en dag ukentlig (gjennomsnittlig). Samarbeid med primærhelsetjenesten  

Det planlegges samarbeid med primærhelsetjenesten i form av tverrfaglige seminarer innen 

nevrologi, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer. Her kan det undervises om vanlige 

tilstander innen nevrologi/ønh-/øyesykdommer i allmennpraksis og håndtering av akutte 

tilstander på legevakt. Studentene vil på denne måten få undervisning i hele forløpet fra 

fastlegekontor/legevakt, til sykehuspoliklinikk, evt med innleggelse/operasjon, og tilbake til 

fastlege for oppfølging. 

Samarbeid med UiA 

Tverrfaglig samhandling med andre helseprofesjonsutdanninger ved UiA kan være aktuelt, 

eksempelvis ved at studenter innen sykepleie/spesialsykepleie deltar ved simuleringsøvelser. 

Modul 5 

Generell beskrivelse av modul 5 

Modulen inneholder seks ulike fag: Psykiatri og rusmedisin, Farmakologi, Rettsmedisin, 
Samfunnsmedisin, Allmennmedisin og Medisinsk etikk. De ulike fagene har følgende UE:  
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Tabell 20: Modul 5 

  

Det er 13 uker undervisning og 4 uker med prosjektoppgave. I praksisperioden deles kullet i 
to. Den ene delen går ut i praksis og den andre er på universitetet og har undervisning (litt 
mindre enn vanlig. Plenumsundervisning er konsentrert til 4 + 3 uker (og noe ila 
praksisperioden).  

 Organisering av undervisning og samarbeid med Campus Oslo  

Gjennomgang av læringsmålene viser at (CS) kan gi studentene nær all undervisningen 
lokalt, bortsett fra rettsmedisinske fag som ikke har fagmiljø ved Sørlandet Sykehus.  

Kartlegging i Klinikk for psykisk helse viser at klinikken pr i dag har 10 psykiatere/spesialister i 
rusmedisin med PhD ansatt, i tillegg til 6 psykologspesialister med PhD. Det er også tre 
sykepleiere med PhD som er aktuelle undervisere innen visse læringsmål. Videre har 
klinikken knyttet til seg en professor i medisinsk etikk/helseetikk med PhD fra med.fak, UiA 
og en klinisk farmasøyt med PhD fra med.fak UiO, i tillegg til samarbeid med professorer 
innen ulike forskningsfelt/fagarenaer. 

En uforpliktende kartlegging har vist at det også er interesse for å bidra til undervisning i CS 
blant psykiatere og psykologspesialister i klinikken uten PhD. 

Forelesninger  

Etter gjennomgang av læringsmålene og timeplanen foreslår arbeidsutvalget at 
forelesningene bør holdes samtidig med forelesningene ved CO. Forelesningene vil danne en 
grei basis for videre arbeid med studentaktiviserende aktiviteter ved CS. Modulgruppen 
mener det er realistisk at omtrent halvparten av forelesningene holdes ved CS, mens resten 
tilbys digitalt fra CO. Lokalt gitte forelesninger vil kunne gi studentene større grad av 
medvirkning og aktivitet, selv om også digitale plattformer til en viss grad kan gi slike 
muligheter. Forelesninger som holdes ved CS vil også gis til en mindre gruppe studenter, noe 
som i seg selv legger til rette for økt studentaktivitet og samspill. 

Det er uforpliktende interesse fra aktuelle lokale leger med doktorgrad som er tilknyttet 
modulen å holde forelesninger for hele kullet samlet (CO og CS). 

Seminarer  

Seminarene vil foregå felles for alle studentene ved CS. Seminarene legges opp som 
undervisningsrekker som dekker et tema fra flere vinkler. 
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Praksis/smågrupper/studentpoliklinikk  

Arbeidsutvalget foreslår at en smågruppe består av 5 studenter. I oppstartsfasen vil det være 
to grupper med fem studenter i hver. Modulgruppen ønsker å tilby en større andel av 
undervisningen i smågrupper enn det det legges opp til ved CO. 

I praksisperioden foreslår modulgruppen å tilby alle studentene praksis i hele perioden på 6 
uker, med enkelte dager/timer i praksisperioden avsatt til undervisning slik timeplanen for 
CO angir. Det planlegges at studentene tilbys praksis av en ukes varighet seks ulike steder i 
klinikken, og at de settes sammen i par med to og to studenter. For at studentene ikke skal 
få en for fullpakket timeplan, kan dette løses ved at studentene i praksisperiodene kun er på 
avdelingene på formiddagene.  

Arbeidsutvalget foreslår at praksistemaene blir akuttpsykiatri (PSA), alderspsykiatri (PSA), 
psykose (PSA), barn/unges psykiske helse (ABUP), allmennpsykiatri (DPS) og rus- og 
avhengighet (ARA). 

Ferdighetstrening  

Ferdighetstrening innen fagene i modul 5 er av en annen art enn i øvrige moduler. Det er få 
praktiske ferdigheter å innøve, men til gjengjeld er diagnostiske og terapeutiske verktøy 
nødvendige å tilegne seg kjennskap til. Modulgruppen ønsker å inkorporere øvelse på 
ferdigheter i seminarer og kliniske smågrupper. 

Simulering  

Modulgruppen mener at simulering kan være aktuelt i form av øvelse på situasjoner ved 
hjelp av VR-briller, men dette er foreløpig på utprøvingsstadiet. Utover dette ser ikke 
modulgruppen spesifikke behov når det gjelder simulering. 

Lokalisering  

Klinikk for psykisk helse har lokaler geografisk spredt over hele Agder.  

Døgnenhetene til Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ligger i nærheten av de somatiske 
sykehusbyggene i Arendal og Kristiansand, men både de Distriktpsykiatriske sentrene 
(DPSene) og Avdeling for rus og avhengighet (ARA) har døgnenheter geografisk et stykke 
unna det vi tradisjonelt betrakter som sykehusområdene. Ved Flekkefjord sykehus er flere 
poliklinikker lokalisert, men nærmeste døgnenhet er DPS Listers døgnenhet i Kvinesdal, ca 20 
km unna sykehuset. 

 

Både Arendal og Kristiansand vil innen en reisevei på 10 km kunne tilby studentene 
undervisning og praksis i alle grener. Det fins enkelte spesialiserte enheter med døgnenhet 
kun i Arendal (spiseforstyrrelser) eller i Kristiansand (pasienter på dom), men studentene vil 
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likevel kunne tilbys undervisning som dekker alle læringsmålene både i Arendal og i 
Kristiansand.  

Døgnenhet for barn og unge fins pr i dag kun i Arendal, men skal etter planen flyttes til 
Kristiansand ila 2023, før studentene kommer. 

For å utnytte alle lærekreftene ved CS, foreslår arbeidsutvalget at underviserne kan forflytte 
seg til der studentene oppholder seg. 

Samarbeid med primærhelsetjenesten   

Arbeidsutvalget foreslår at det ikke legges opp til at studentene skal ha praksis i 
primærhelsetjenesten i modul 5. Arbeidsutvalget mener likevel at pasientene vil få erfaring 
med primærhelsetjenesten og dennes virksomhet siden alle enhetene i klinikken 
samarbeider med det kommunale hjelpeapparatet, enten i forhold til enkeltpasienter, eller 
mer overordnet som for eksempel FACT team og ambulante akutt-team. I tillegg vil det være 
aktuelt å inkludere leger fra primærhelsetjenesten i klinikker/seminarer og benytte seg av de 
samme lærerne som er ansatt i modul 7. 

Samarbeid med UiA  

UiA har professorat i etikk som kan være nødvendige bidragsytere i undervisningen for 
enkelte læringsmål. 

Modul 6 

Generell beskrivelse av modul 6 

Modul 6 består av 12 fag hvor barnesykdommer og fødselshjelp/kvinnesykdommer er 
hovedfagene.  

Tabellen under viser en oversikt over ukeekvivalenter (UE) i modul 6:  

Tabell 21: Modul 6 

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,5 UE  

Barnesykdommer 5,75 UE 

Patologi 1,5 UE   

Allmennmedisin 1 UE   

Psykiatri* 1 UE Medisinsk etikk 0,25 UE 

Samfunnsmedisin inkl Global helse  0,5 UE Atferdsfag 0.25 UE 

Farmakologi 0,5 UE Klinisk biokjemi 0,25 UE 

Genetikk 0,5 UE Mikrobiologi  0,25 UE 

* Psykiatri: 0,25 av ukeekvivalentene ligger i Modul 5  
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Modulen har til sammen 335 timer undervisning. Klinisk undervisning som smågrupper, kurs, 
kasuistikkbasert læring (KBL) eller Team basert læring (TBL) utgjør 110 timer tilsvarende ca. 
1/3 av undervisningen. De resterende 2/3 av timene er fordelt på:   

 Forelesninger: 90 timer 

 Seminarer: 105 timer     

Generelt er modul 6 godt likt blant studentene og er bra organisert. Studentene har i tillegg 
mulighet for utveksling noe som innebærer utvekslingsstudenter samt at 
undervisningsspråket er engelsk.  

Organisering av undervisning og samarbeid mellom CO og CS 

Ved gjennomgang av læringsmålene mener arbeidsutvalget at CS kan tilby studentene det 

meste av undervisningen lokalt i modul 6. I deler av fagene vurderes kompetansen som ikke 

tilstrekkelig ved SSHF (se tabell under). Denne vurderingen er et utkast som baseres på lokal 

akademisk kompetanse samt hvilke læringsmål som oppfylles ved utdanningen av 

spesialister innen disse fagene ved SSHF. Endelig fordeling vil bli avklart når detaljert 

timeplan lages i samarbeid med de enkelte studielederne (ansvarlige for hvert enkelt fag). 

Tabell 22: Oversikt over antall timer per fag ved Campus Oslo (CO) og foreløpig utkast til 

antall timer per fag undervisning ved Campus Sør 

Modul 6* Campus Oslo 
timer 

Campus Sør 
timer 

 
 

Felles med 
CO 

Lokalt  

Barnesykdommer 115 30 85   

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 

110 20 90 

Samfunnsmedisin 12 2 10 

Allmennmedisin 17,5  17,5 

Barnepsykiatri 16  16 

Patologi 25 10 15 

Farmakologi  7,5 2 5,5 

Medisinsk etikk 4,5 1,5 3 

Medisinsk genetikk 1,5  1,5  

Medisinsk 
atferdsfag 

4  4 

Klinisk biokjemi/ 
fysiologi 

0,5  0,5 

Mikrobiologi Ikke oppført**   

Totalt 313,5 67  255,5 

* Antall timer per fag varierer mellom modulene. Disse tallene er basert på oversikter fra 

2017-2019 

** Lærere fra mikrobiologi deltar på seminar, men er ute UE i modulen. 
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Ved SSHF er det per 01.10.21 ansatt 6 leger med PhD innen fagene gynekologi/obstetrikk og 

pediatri. Det forventes en ytterligere økning med 7 på bakgrunn av pågående PhD-

prosjekter.  

Noen av læringsmålene kan ikke dekkes ved CS. Arbeidsutvalget foreslår derfor at 1/3 av 

eksisterende andel forelesninger/seminarer foregår felles med studentene ved CO med 

digital undervisning i sanntid. Dette tilsvarer ca 4 timer i uken. Den øvrige undervisningen 

holdes ved CS. Undervisningen som foregår ved CS tilstrebes å bli utført av lokalt ansatte 

med akademiske stillinger ved UiO, men det bør gis mulighet for lokal tilrettelegging slik som 

i de andre desentraliserte modellene.  

I pilotfasen foreslår arbeidsutvalget at 1-2 undervisningstimer utgår fra CS som digital 

undervisning i sanntid for studentene ved CS og CO. Dette vil være områder som undervisere 

ved CS har høy kompetanse på og som ikke regnes inn under den allerede omtalte 

fellesundervisningen mellom CO og CS. Det vil tydeliggjøre samarbeidet mellom UiO og SSHF, 

legge til rette for bedre forskningsnettverk samt intensjonen om at SSHF vil ta et økende 

ansvar for medisinerutdanningen i samarbeid med UiO.  

Arbeidsutvalget vurderer at utvekslingsstudenter inntil videre ikke skal tilbys desentralisert 

undervisning ved CS. Dette er basert på erfaringer fra studenter og modulleder UiO ved at 

utvekslingsstudentene har støtte i hverandre og at utbyttet deres vil være bedre ved å 

tilhøre et større studentmiljø som tilbys ved CO. Undervisningsspråket lokalt ved CS vil 

derfor kunne være på norsk inntil videre. Lysbildene bør imidlertid være på engelsk for å 

gjøre studentene kjent med engelske begrep som brukes på eksamen. 

 

Lokalisering 

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) som inkluderer sykehuset i Kristiansand, Arendal og 

Flekkefjord, har funksjonsfordeling innen hovedfagene gynekologi/obstetrikk og pediatri i 

modul 6. Flekkefjord har ikke barneavdeling.  

Gyn/obst avdeling i Kristiansand er definert som Kvinneklinikk mens Arendal og Flekkefjord 

har status som fødeavdeling. Det innebærer at risikofødende som bla tvillinger, vaginale 

setefødsler, alvorlig veksthemming hos fosteret, kvinner med insulinkrevende diabetes og 

alvorlig preeklampsi er selektert til å føde i Kristiansand. 

Alle tre sykehusene har gynekologisk sengepost og gynekologisk poliklinikk. De fleste 

gynekologiske operasjoner blir utført på alle sykehusene utenom kreftoperasjoner som er 

sentralisert til Radiumhospitalet OUS. 

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandets sykehus er delt på to selvstendige 

lokalisasjoner, Arendal og Kristiansand, som begge har akuttfunksjon. Elektiv virksomhet i 

form av poliklinikk og dagbehandling tilbys ved begge lokalisasjoner. Nyfødtintensiv er 

lokalisert i Kristiansand. De fleste sykdommer behandles begge steder, men noen 

fagområder er funksjonsfordelt med hovedtyngde i Kristiansand. 
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Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) er etablert både i Arendal og 

Kristiansand, og det er et tett samarbeid mellom barne- og ungdomsavdelingen og 

habiliteringstjenesten. 

Arbeidsgruppen har diskutert løsninger for at alle 3 sykehus ved SSHF implementeres i CS. 

Det er ønskelig både for rekruttering, nåværende funksjonsfordeling og utvikling for 

sykehusene samt at studentene får erfare desentralisert utdanning. I hovedtrekk vil 2/3 av 

undervisningen foregå ved SSK og 1/3 ved SSA. I tillegg vil studentene ha ett opphold med 1-

2 overnattinger ved SSF. 

Simulering 

Det planlegges aktiv bruk av simulering og ferdighetstrening. Det vil være obligatorisk 

trening på fantomer i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, fødsler og forløsninger, 

HLR på barn/nyfødt og prosedyrer som spiralinsetting. Dette er utstyr som må skaffes og 

være tilgjengelig i egnede lokaler for studentene både ved SSK og SSA. 

Samarbeid med primærhelsetjenesten 

I forbindelse med utredning av timeplanen kan det bli aktuelt at studentene i modul 6 tilbys 

undervisning ved fastlegekontor eller helsestasjon for å dekke læringsmålene innen 

allmennmedisin. 

Samarbeid med UiA 

Det planlegges samarbeid med UiA for tverrprofesjonell samhandling innen 

simuleringsøvelser sammen med sykepleierstudenter. For modul 6 vil dette kunne vær kurs 

innen HLR på barn og gravide. Det kan også være aktuelt med samarbeid rundt øvelser på 

sårbare situasjoner. 

 

Modul 7 

Generell beskrivelse av modul 7 

Modul 7 består hovedsakelig av fagene allmennmedisin og samfunnsmedisin. I tillegg er det 

undervisning i fagene medisinsk etikk og KloK (Kunnskapsbasert praksis, ledelse og 

kvalitetsforbedring). 

Undervisningen er lagt opp med en bolk med 4 uker plenumsundervisning, så 6 + 6 uker 

praksis på sykehus og i primærhelsetjenesten (med fokus på allmennmedisin og klinisk 

samfunnsmedisin), før en ny bolk med 1 uke fellesundervisning. Undervisningen foregår 

både som forelesninger, kurs, seminarer og gruppearbeid. Rammene for gjennomføringen av 

modul 7 ved CS (4 + 1 uke fellesundervisning og 6+6 uker praksis) må være de samme som 

ved CO. 
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Organisering av undervisning og samarbeid mellom CO og CS 

Gjennomgang av læringsmålene for alle fagene i modul 7, viser at det meste av 

undervisningen kan gis lokalt. Både allmennmedisin og samfunnsmedisin er fag med stor 

grad av «desentralisert» utbredelse/fagutøvelse, og det vurderes at CS har god kompetanse 

lokalt til det meste av undervisningen. Det er likevel noen få unntak, og særlig de første 

årene (pilotfasen), vil Campus Sør trenge noe mer hjelp fra CO til å dekke undervisningen, 

ikke minst mtp kapasitet og rekrutteringsforhold av lokale undervisere. En kartlegging av 

akademisk kompetanse blant leger i primærhelsetjenesten i Agder viser at det er 8 med PhD 

og 4 PhD stipendiater, mens det er lite akademisk kompetanse innen samfunnsmedisin. 

 Praksisperioden på sykehus forutsettes gjennomført ved ett av de tre sykehusene i 

Sørlandet sykehus HF (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord), og det må avklares om det er 

modulkoordinator ved Campus Oslo eller Campus Sør som har ansvar for å skaffe 

praksisplasser på sykehusene og/eller kommunene. Det er startet et arbeid rundt samarbeid 

med kommunene i Agder om ansvar for praksisperiodene i primærhelsetjenesten.  Avhengig 

av hvor studenten bor, må det påregnes noe reisevirksomhet. 

Forelesninger 

Forelesningene planlegges i hovedsak holdt lokalt med lokale lærekrefter, hvor minst 50% av 

forelesningene skal være av forelesere med formell akademisk kompetanse. Enkelte 

tema/forelesninger kan egne seg godt som som strømming i sanntid fra Campus Oslo, , 

enten pga manglende kompetanse lokalt, ved særskilt kompetanse ved Campus Oslo, eller 

ved manglende ressurser/lærekrefter lokalt. Det er interesse fra aktuelle lokale leger med 

ph.d. som er tilknyttet modulen til å holde forelesninger for hele kullet (inkludert Oslo-

studentene). Med tanke på læringsmåloppnåelse, vil Campus Sør ta utgangspunkt i 

timeplanen og aktuelle tema fra Campus Oslo, men mindre justeringer lokalt etter 

kompetanse og interessefelt. Med et lite studentkull blir forelesningene i praksis 

seminarer/gruppeundervisning med god mulighet for interaktivitet og engasjement. 

 

Seminarer og kurs 

Seminarer er interaktive og lærerintensive, og basert på gjennomgang av eksisterende 

timeplanen for modul 7, og samtaler med modulleder ved modul 7 ved UiO, er både 

seminarene og kursene nøye utvalgt for å oppfylle læringsmål og gi studentene en relevant 

og god undervisning. Campus Sør vil ta utgangspunkt i samme tema for seminar/kurs, og 

slike seminarer og kurs må gjennomføres lokalt med lokale lærekrefter.   

 

Klinikker 

Campus Sør ønsker å ha særlig fokus på samhandling i modul 7, og planlegger for klinikker 

med fellesundervisning av forelesere fra både sykehus og primærhelsetjenesten. Mindre 

forhold på Sørlandet, nærheten og færre studenter vil muliggjøre slikt samarbeid og fokus 
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rundt samhandling. 

 

Praksisperioden 

Praksisperiodene i modul 7 består av 6 uker på sykehus (kirurgiske og indremedisinske fag) 

og 6 uker i allmennmedisin/primærhelsetjenesten. I løpet av sykehusperioden skal 

studentene levere 4 skriftlige oppgaver i KLoK, og studentene følges opp av egne 

universitetslektorer på de 3 sykehusene. I primærhelsetjenesten skal studentene levere 

ukentlige skriftlige oppgaver i samfunnsmedisin, med en fast veileder som er 

universitetsansatt. 

 

Perioden med sykehuspraksis er godt etablert ved sykehuset i Arendal og har startet opp i 

Kristiansand og Flekkfjord høsten 2021. Prosjektgruppen ser ikke for seg at det skal gjøres 

store endringer i sykehuspraksisperioden for studentene ved CS.  

 

Prosjektgruppen anbefaler derimot at praksisperioden i allmenn- og samfunnsmedisin skal 

bli mer omfattende og gi større innblikk i primærhelsetjenesten og tjenestetilbudet 

kommunen og andre aktører som NAV har. Kommunene i Agder ønsker å ta en aktiv rolle i 

undervisning av medisinstudentene ved CS, også i praksisperioden. Prosjektgruppen mener 

det er en god ide at kommunene avlaster fastlegene i planleggingen av praksisperioden. På 

den måten blir praksisen utenfor fastlegekontoret mindre avhengig av den enkelte fastlege 

og mer likt for alle studentene. Kommunene kan lage en variert og engasjerende 

praksisperiode som inkluderer læringsarenaer som legevakt, helsestasjon, sykehjem og ikke 

minst viktige samfunnsmedisinske områder som forebyggende arbeid, smittevern, 

miljørettet helsevern osv.  

 

Arbeidsutvalget ønsker at det skal være et økt fokus på samhandling mellom 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med få studenter vil det ved CS være 

mulighet for å følge pasienten gjennom sykdomsløpet/pasientforløpet, uten nødvendigvis 

tydelige skillelinjer mellom behandlingsnivåene i praksisperiodene. For at studenten skal få 

en god forståelse for hele behandlingskjeden, vil vi tilstrebe å organisere praksisen slik at 

studentene møter pasienter med et bredt spekter av sykdommer fra oppholdet på sykehus 

til de følges opp på fastlegekontroll og/eller sykehjem i etterkant av sykehusoppholdet. 

 

Simulering 

Campus Sør planlegger å bruke Simuleringssenteret/Ferdighetslaboratoriet ved Sørlandet 

sykehus aktivt også i modul 7, både under praksisperioden på sykehus og i 

primærhelsetjenesten. Det meste av ferdighetstreningen i allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og medisinsk etikk vil skje i praksisperiodene, men også gjennom 

spesifikke kurs. 
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Samarbeid med UiA 

I denne modulen er det naturlig med tverrprofesjonell samhandling med UiA, inkludert 

simuleringsøvelser med sykepleierstudenter ved UiA som nevnt over.  Simulering er godt 

egnet som metode for opplæring i tverrprofesjonell samhandling, og det vil planlegges for 

gjennomføring av øvelser i akuttmedisinsk håndtering av tilstander som hjerneslag, traumer, 

hjertestans og akutt psykiatri. Campus Sør planlegger for tilsvarende aktivitet som 

SamPraksis-prosjektet ved Campus Oslo. Senter for ehelse ved UiA kan være en relevant 

samarbeidspartner for modul 7. 

 

Modul 8 

Modul 8 har ikke vært en del av prosjektgruppens arbeid etter at det reviderte mandatet 

presiserte at kun modul 4-7 skulle vurderes. 

Kommunikasjon 

Studentrepresentantene som har deltatt i prosjektarbeidet har vektlagt betydningen av god 

og tidlig informasjon til studentene som er aktuelle for Campus sør. Studentene som etter 

planen skal starte ved CS i modul 6, startet sitt studium i Oslo høsten 2019, før CS var 

planlagt. Det er foreløpig ikke gjort noen fremstøt mot disse studentene. Det må lages en 

kommunikasjonsplan i samarbeid mellom UiO og SSHF, og det bør etableres egen nettside 

på UiOs plattform. Det er viktig med så tidlig informasjon som mulig, men dette må 

avstemmes med klargjøring av planer og timeplaner for CS. Når man først går ut med 

informasjon, er det viktig at studentene kan få tilstrekkelig med detaljert informasjon for å 

kunne treffe et informert valg. 

Monitorering og kvalitet 

Opplæring av lærere 

Vitenskapelig ansatte (førsteamanuensis/professor II) ved CS må ha den samme formelle 

pedagogiske kompetansen som det kreves ellers i universitets- og høyskolesektoren. Dette 

innebærer et 200 timers kurs som gir pedagogisk basiskompetanse. Kurset er tilgjengelig 

både på UiA og UiO. 

For universitetslektorer/timelærere er det ingen slike formelle krav, men det bør tilbys 

pedagogisk opplæring og veiledning, avhengig av hva slags undervisning disse skal utføre. 

Monitorering 

Prosjektgruppen anbefaler tett oppfølging av studentene. I starten vil det være aktuelt med 

månedlige formelle evalueringsmøte i tillegg til daglig kontinuerlig oppfølging og aktiv søken 

etter tilbakemelding fra studentene. 

Evaluering 

Det bør utarbeides egnet evalueringsskjema for studenter ved CS.  
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Eksamensresultater for studentene ved CS vil være en naturlig del av evalueringen av 

kvaliteten av studiet ved CS. 

Prosjektgruppen foreslår at det ved endt pilotperiode utpekes en ekstern evalueringskomite 

med eget mandat. 

Prosjekttilnærming 
Prosjektet beskriver planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet i perioden 2023-2025. 
Overgang til driftsfase etter 2025 er utenfor målbildet til prosjektet. 

Planleggingsfasen starter opp med BP2 november 2021 og går fram til oppstart 
gjennomføring i august 2023. 

Tabellen under viser forslag til tidsplan med milepæler. 

Tabell 23: Milepælsplan 
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Organisering 
Prosjektet foreslår at den nåværende organisering med styringsgruppe, prosjektgruppe og 
modulgrupper videreføres. Modulutvalgene vil fungere som referansegrupper. I tillegg vil de 
lokale delene av modulutvalget organisere seg i en lokal prosjektgruppe.  

Figur 6: Forslag til organisasjonskart for planleggings og gjennomføringsfasen UiO Campus 

sør. 

 

Interessenter 
Følgende interessenter er identifisert i prosjektet 

Studenter 

UiO 

HSØ RHF 

Styret ved SSHF 

Ansatte ved SSHF 

Fastleger i Agder 

Kommunene i Agder 

Universitetet i Agder 

Risiko 
Prosjektgruppen har identifisert følgende kritiske faktorer for gjennomføring av prosjektet: 

Ressurstilgang 
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Det er avgjørende for prosjektgjennomføringen at det blir tilført tilstrekkelige ressurser til 

CS. Dette gjelder i første omgang lærerstillinger og administrativt personell ved CS. 

Prosjektgruppen påpeker at marginalkostnadene er høyere ved et lite desentralisert studium 

enn i Oslo der man har stordriftsfordeler. Prosjektgruppen har i dokumentet gjort rede for 

stillingsbehov ved andre desentraliserte utdanninger. Ved for få undervisningsressurser blir 

mindre av fagmiljøet i Agder engasjert i studentene, miljøet blir sårbart og undervisningen 

må bli mer rettet mot digital undervisning, hvilket gjør at student-fordelene ved et lite 

campus blir mindre. 

Konkurranse om ressurser 

Prosjektet har ikke fått noen avklaring på hvordan finansiering av CS skal foregå. Flere av 

miljøene ved UiO/OUS har uttrykt bekymring for at oppbygging av CS skal gå på bekostning 

av ressurser som brukes til studentene ved CO (les: reduksjon av stillinger ved CO). For et 

godt samarbeidsklima mellom fagmiljøene er det nødvendig for timeplanarbeidet at dette er 

avklart før man starter det konkrete arbeidet. 

Digital undervisning fra UiO Campus Oslo 

Medisinutdanning er et stort akademisk og organisatorisk løft for UiO Campus sør. Enkelte 

fag har ikke spesialkompetanse i Agder og må undervises fra Campus Oslo. Det er flere 

momenter som er viktige i planleggingen og gjennomføringen av digital fellesundervisning 

mellom de to campusene: 

 Det er en absolutt forutsetning av den digitale undervisningen fungerer. Det vil 

derfor være nødvendig med teknisk oppfølging ved begge campuser, ikke minst for å 

avlaste den læreren som skal ha den digitale undervisningen. 

 Det er viktig at studenter ved CS ikke kun blir tilskuere til undervisningen i motsetning 

til studenter ved CO som er fysisk til stede (post Covid-19). Det kan være vanskelig for 

en lærer å holde oversikt både over fysisk tilstedeværende studenter og digitale 

tilhørere. En løsning kan være at læreren avhjelpes ved at det er studenter ved CO 

som har et hovedansvar for å følge med på responsen ved CS og evt gjøre foreleser 

oppmerksom på evt kommentarer/spm fra CS. 

 Timeplanen ved Campus Oslo enkelte ulemper som lange undervisningsdager og 

manglede tidsmessig kobling mellom teori og praktisk undervisning (f.eks i modul 4). I 

tillegg kan det være utfordrende å tilpasse timeplanene mellom de to campus. 

Prosjektet ser det derfor som viktig at det må være en fleksibilitet ved begge 

campuser ift å tilrettelegge timeplan for best mulig gjennomføring. Et typisk 

eksempel vil være å konsentrere undervisningsaktiviteter til enkelte tidspunkter i 

uken som pga manglende kompetanse ved CS må foreleses fra CO. 

 Det kan også være aktuelt i fag der kompetansen er høy ved CS å begrense andelen 

plenumsundervisning som studentene ved CS må følge ved CO.  
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 Endelig kan det også være aktuelt at forelesere ved CS kan forelese også for 

studenter ved CO. 

Fristilling av undervisningsressurser 

Prosjektet har i utredningsarbeidet stadig møtt på bekymring fra leger ved SSHF at 

undervisning ved UiO Campus sør skal komme i tillegg til ordinært klinisk arbeid. Klinikere 

har allerede det de opplever som sprengt arbeidskapasitet innenfor ordinær og allerede 

utvidet arbeidstid.  

Prosjektet har innhentet opplysninger fra de andre desentraliserte utdanningene i Norge, og 

to modeller fra Bodømodellen synes relevante: Undervisere i Bodø har enten 10-20% tillegg i 

arbeidstid ut over sin vanlige kliniske (100%) stilling, eller de får tilbud om at 

undervisningstiden inkludert tid til forberedelser kan inkluderes i den ordinære kliniske 

stillingen. Uansett er det en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at de kliniske 

avdelinger ved SSHF legger til rette for at undervisning og forberedelser kan skje i den vanlig 

driften og innenfor vanlig arbeidstid. For å få til dette, er det viktig for de kliniske 

avdelingene tidlig å få vite hvilke ressurser de må avgi slik at rekrutteringsarbeidet kan starte 

så tidlig som mulig. 

Rekruttering 

Både i SSHF og i primærhelsetjenesten kan det være utfordringer med rekruttering av lærere 

og praksisveiledere (primærhelsetjenesten). Dette kan påvirkes av økonomiske insentiver, 

men også motivering ift at undervisning og veiledning innebærer nye og spennende 

oppgaver. 

Areal 

Prosjektet har diskutert ulike alternativer for studentarealer (undervisningsrom, grupperom, 

lesesaler, sosial sone). Prosjektet ser det som en forutsetning for et godt studiemiljø og 

praktisk gjennomføring av undervisningen at studentarealene er lokalisert på 

sykehusområdet. Prosjektet har lokalisert gode lokaler for pilotperioden. Lokalene er i 

midlertidig for små til å huse 4 kull a 20 studenter. 

Forutsigbarhet 

Prosjektet er avhengig av forutsigbarhet ift økonomisk ramme. I tillegg er prosjektet 

avhengig av at CS og CO er enige om rammeverket rundt timeplan-planlegging. Det er derfor 

utarbeidet et dokument: «Føringer for timeplanarbeid og undervisning ved UiO Campus sør» 

(Vedlegg 1). 

Ønsker studentene å studere ved UiO Campus sør? 

Studentene ved UiO har allerede et godt studium i Oslo. CS må vektlegge de styrkene som 

ligger i en desentralisert modell for å gjøre studiet i sør attraktivt. Studentene må være 
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trygge på at undervisningen er like god og at de har samme forutsetninger til eksamen som 

kollegaene ved CO. Det er særdeles viktig at informasjon, logistikk, tekniske forhold osv 

fungerer fra første stund og at prosjektet får tilstrekkelig med ressurser til gjennomføring for 

å unngå et dårlig rykte som kan bli svært vanskelig å bli kvitt. Prosjektgruppen har også 

drøftet utfordringene med av studentene må flytte tilbake til Oslo etter modul 7. 

Oppsummering 
Prosjektgruppen er ikke i tvil om at prosjektet UiO Campus sør er gjennomførbart og at det 

vil holde høy kvalitet og ha engasjerende undervisning for en liten gruppe studenter. 

Medisinstudiet ved UiO er intenst og ressurskrevende med studentopptak to ganger i året og 

korte undervisningsbolker for hvert klinisk fag. Dette setter store krav til personellressurser 

ved SSHF som blir tatt ut av klinisk virksomhet i en del av sin stilling. Prosjektgruppen mener 

likevel at ved å legge opp til et dynamisk system der fellesundervisning med UiO blir 

fleksibelt i omfang fra modul til modul, vil det være godt mulig å tilpasse seg lokale 

begrensninger og muligheter. 

Prosjektarbeidet med UiO Campus sør har vært engasjerende. Ledelse og fagmiljø både i 

Oslo og i SSHF/kommuner har vist stort engasjement, noe prosjektgruppen er overbevist om 

er en nødvendig suksessfaktor. Mange avklaringer og detaljer gjenstår før studentene kan 

ønskes velkommen til Agder, men vi håper rapporten kan gi grunnlag for å etablere et 

rammeverk for det videre arbeidet. 
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Vedlegg: arealkartlegging 
Kartlegging av areal og arealbehov for studenter ved UiO Campus sør 

 

Bakgrunn 

De første 10 studentene ankommer UiO Campus sør høsten 2023. Det er en forutsetning for 

vellykket undervisning og et godt studieopphold at studentene har adekvate lokaler. Dette 

omfatter både rom for digital fjernundervisning, undervisning med lærer til stede, grupperom, 

lesesal, garderobe, overnattingsmuligheter og arealer for sosialt samvær. 

En tentativ opptrappingsplan er vist i tabell 1. Arealbehovet vil øke med antall studenter, og alle 

moduler har behov for 1 undervisningsrom og 1 grupperom. 

Tabell 1: tentativ opptrappingsplan for UiO Campus sør 

 2023 2024 2025 2026 2027 

 H V H V H V H V H 

Modul 4   10 10 10 15 15 20 20 

Modul 5    10 10 10 15 15 20 

Modul 6 10 10 10 15 10+5 10+5 10+5 15 15 

Modul 7  10 10 10 15 10+5 10+5 10+5 15 

SUM 10 20 30 45 50 55 60 65 70 
 

I samarbeid med sykehusarkitekt har prosjektet laget en oversikt over arealbehov, se vedlegg 

1. Oversikten er utarbeidet i samarbeid med UiO og etter erfaring fra LINK-modellen i 

Levanger. 

 

Kartlegging 

Prosjektgruppen med studentrepresentanter har vurdert flere ulike muligheter for lokalisering 

av studentarealer; på sykehusområdet, ved UiA (Campus Kristiansand eller Campus Grimstad) 

og mulighet for eksterne lokaler leid på det private markedet. Prosjektgruppen har vært 

samstemte mht at studentarealer må være klinikknært, og vi har derfor lagt denne 

forutsetningen til grunn for det videre arbeidet. 

I perioden 2023-2025 (pilotperioden) vil studentene ha sitt primære oppholdssted i Kristiansand, 

hvilket betyr at arealbehovet er størst ved SSK. I denne perioden blir det noe pendling til SSA (i 

gjennomsnitt 1 dag per uke) og noe til SSF. Det er behov for undervisningslokaler ved SSA, mens 

man ved SSF belager seg på å benytte allerede eksisterende fasiliteter. Fordi studentene har sin 

hovedtilknytning til SSK, planlegges det kun med lesesaler i Kristiansand (med en utnyttingsgrad 

på 50%). 
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Sørlandet sykehus Kristiansand 

Prosjektet har meldt behov til eiendomsavdelingen og fått et midlertidig tilsagn om bygg 2 (se figur 

1). 

Figur 1: Plantegning, Sørlandet sykehus Kristiansand 

 

 

Arealene er relativt nyoppusset, flere større og mindre rom, har godt trådløst internett og 

kjøkkenfasiliteter/spiseplass. Prosjektgruppens oppfatning er at arealene er godt egnet til 

medisinstudentene, i hvert fall for 2 kull. Se plantegning i figur 2. I tillegg vil det være nødvendig å 

benytte andre undervisningsfasiliteter, f.eks i lærings- og mestringssenteret (bygg 8). Imidlertid er 

det stort press på de sistnevnte lokalene. 

 

Figur 2: Plantegning, bygg 1. Den røde firkanten viser det aktuelle området. Bildene viser 

oppholdsrom med kjøkkenfasiliteter og lite rom som kan brukes som undervisningsrom, grupperom 

eller lesesal. 
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Sørlandet Sykehus Arendal 

Ved SSA er det identifisert mulige lokaler i bygg 110 (den gamle sykepleierhøyskolen). Bygget huser i 

dag Teknologi og e-Helse (TEH), Lærings- og mestringssenteret og den fylkeskommunale SMI skolen. 

Det er to store undervisningsrom (110103 og auditorium 110303A), ett kursrom for IKT- 

opplæring(110304),  kjøkken fasiliteter og flere små kontorer som kan benyttes som 

leseområder/grupperom. Disse fellesressurser må bookes. Det er god tilgjengelighet på disse 

fellesfasiliteter, og sambruk med studentene bør ikke bli problematisk. Studentene kan få 

førsteprioritet til fire kontorer på loftet (110411, 110407,110408, 110405). Det er fire rom egnet til 

gruppediskusjoner med meget god tilgjengelighet (110112, 110404, 110303B,110301). Viljen til å 

finne gode løsninger på fellesbruk av arealer fra dagens brukere er stor, så dette bør gå greit. Ved 

behov for ytterligere areal vil trolig psykiatribygg 162 ved siden kunne brukes, siden dette er planlagt 

fraflyttet. 

Det er mer usikkerhet mtp kontorene 110111 og 110111, dette må avtales med Arealutvalg/LMS. 

Ved en grundigere gjennomgang av bruken av arealene i bygningsmassen med SMI, LMS og andre 

brukere, er det trolig mulig å frigjøre mer plass. 

 

Figur 3: Plantegning Sørlandet sykehus Arendal 
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Figur 4-6 viser lokaler i bygg 110. I 1. 

Figur 4: 1.etg, bygg 110. De røde firkantene indikerer mulige lokaler. Bruk må avtales. 

 

 

 

Figur 5: 3.etg, bygg 110 
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Figur 6: Loftet, bygg 110. 
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