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Høringsnotat til MSU: Etablering av pilotprosjekt UiO Campus sør 
 

Bakgrunn 
Grimstadutvalgets rapport «Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modell, muligheter» fra 2019 anbefaler 

en betydelig økning i opptaket av medisinstudenter i Norge. Den foreslåtte økningen i studieplasser 

anbefales opprettet med en delvis desentralisert utdanning i studiets siste deler på grunn av 

kapasitetsutfordringer ved de etablerte studiestedene. Rapporten peker blant annet på Agder og Sørlandet 

sykehus HF som et aktuelt sted for en desentralisert modell. 

Universitetet i Tromsø (Bodø- og Finnmarksmodellen) og NTNU (Link-modellen) har allerede startet opp 

med desentralisert utdanning. Universitetet i Bergen er i en utredningsfase om et desentralisert 

studietilbud (Vestlandslegen), det samme er Universitetet i Oslo. 

UiO og Sørlandet sykehus HF inngikk i september 2020 en intensjonsavtale om utredning av et pilotprosjekt 

hvor noen studenter tar deler av sin medisinutdanning ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet har fått navnet 

UiO Campus sør. 

Sørlandet sykehus HF består av 3 sykehus; i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Timeplanfestet 

undervisning foreslås i hovedsak gjennomført ved sykehusene i Kristiansand og Arendal, mens sykehuset i 

Flekkefjord primært vil bli benyttet som praksissykehus. Praksis i primærhelsetjenesten vil foregå i 

kommunene i Agder.  

Studenter som velger å studere ved UiO Campus sør vil få mulighet til å være del av en liten gruppe 

studenter som har undervisning innenfor samme helseforetak og i kommunene som samarbeider med 

sykehusene.  Dette vil gi mulighet til å få tett oppfølging av faglærerne og bli godt kjent med 

sykehusavdelingene, samt med samhandlingen i helsevesenet i regionen. Desentraliserte utdanninger vil 

også være en utmerket anledning for studentene til å bli kjent med sykehus og kommuner som kan være 

aktuelle ved søknad på kliniske stillinger senere.  

 

Organisering av prosjektet UiO Campus sør - rammebetingelser 
I september 2020 ble styringsgruppe og prosjektgruppe med tilhørende mandat behandlet i fakultetsstyret. 

Begge gruppene har representasjon av studenter. Prosjektgruppens rapport ble levert 1.11.2021 (vedlagt). 

På bakgrunn av prosjektgruppens rapport har fakultetsledelsen og sykehusledelsen forhandlet om 

overordnede økonomiske og organisatoriske rammer som skal behandles i de respektive styrer før 

sommeren. 

Det medisinske fakultetsstyret skal etter planen vedta igangsettingen av en pilot ved UiO Campus sør på sitt 

møte 14. juni 2022. Fakultetsstyrets behandling vil primært omhandle de overordnede rammene rundt 

etableringen av UiO Campus sør, herunder en avtale mellom Det medisinske fakultet UiO og Sørlandet 
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sykehus HF, samt hovedprinsippene for undervisningsopplegget og de økonomiske rammene for 

pilotprosjektet.  

Overordnede rammer for UiO Campus sør: 

1. Desentralisert utdanning ved UiO skal omfatte 4. og 5. studieår (modul 4-7) 

2. UiO Campus sør skal følge eksisterende studieplan (Oslo 2014) med hensyn til modulinndeling, 

læringsmål og læringsutbytter og eksamensavvikling. Timeplanen tar utgangspunkt i nåværende 

timeplan med lokale tilpasninger.  

3. Antall studenter og tidspunkt for oppstart: 

a. I pilotperioden skal det være 10 studenter i hver modul.  De 10 første studentene starter 

høsten 2023 i modul 6. Våren 2024 går dette kullet på 10 studenter over i modul 7. 

Samtidig (vår 2024) starter et nytt kull på 10 studenter på modul 6 som fortsetter på modul 

7 høsten 2024. De to første kullene på det desentrale utdanningsløpet vil være ved UiO 

Campus sør i ett år. 

b. Høsten 2024 starter det første kullet på modul 4, som fortsetter på modul 5, 6 og 7 og blir 

dermed det første kullet som tar 4 moduler (2 år) på UiO Campus sør.  

c. Ved økning av antall studieplasser i medisin ved UiO, kan det etter pilotperioden være 

aktuelt å øke antall studieplasser ved UiO Campus sør til 20 per modul.  

d. I pilotperioden (2023-2026) vil rekrutteringen skje ved at studentene selv melder interesse 

for å ta deler av medisinutdanningen ved Sørlandet sykehus. Utlysning av plasser vi første 

gang skje tidlig høsten 2022. På sikt kan det bli aktuelt at studentene kan søke seg til UiO 

Campus sør allerede ved søking til studiet gjennom samordnet opptak. Opptaksmodell ved 

UiO Campus sør vil bli utredet videre. 

Prosjektgruppen har beskrevet en overordnet organisering av undervisningen på modul 6 og modul 7, som 

er de to oppstartsmodulene i UiO Campus sør.  

Modul 6 kan i hovedsak oppsummeres som følger: 

 Klinisk undervisning vil foregå på sykehusene i Kristiansand og Arendal, mens Flekkefjord i 

hovedsak vil benyttes som praksissted. 

 Teoretisk undervisning (forelesning og seminar) vil foregå delvis lokalt på Sørlandet og delvis 

digitalt fra Oslo. Ved digital undervisning fra Oslo vil det kunne være lokal lærer tilstede. Omfanget 

av digital undervisning fra Oslo vil først bli klarlagt når timeplanen legges. 

 Undervisning i patologi, farmakologi, genetikk, medisinsk etikk, rettsmedisin og klinisk biokjemi vil 

foregå digitalt fra Oslo. Dette er teoretisk undervisning med få timer på timeplanen, eller 

fagområder der kompetansen befinner seg i Oslo. 

 Undervisningen lokalt på Sørlandet sykehus vil inntil videre foregå på norsk, mens 

fellesundervisning med Oslo vil foregå på engelsk i overenstemmelse med at modul 6 forblir 

studiets internasjonale modul.  
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 Skriftlig eksamen planlegges gjennomført lokalt (samme eksamenssett), mens OSCE gjennomføres i 

Oslo. Begge eksamenene gjennomføres på engelsk. Reisen til Oslo for deltakelse på OSCE vil bli 

dekket av UiO. 

 Det åpnes ikke for innreisende eller utreisende studenter (utveksling) i pilotperioden ved UiO 

Campus sør. 

Modul 7 kan i hovedsak oppsummeres som følger: 

 12 ukers praksisperiode gjennomføres uendret med sykehuspraksis (6 uker) og allmennlegepraksis 

(6 uker) i Agder. 

 Teoretisk undervisning foregår ved sykehuset i Kristiansand og digitalt fra Oslo. Ved digital 

undervisning vil det også her kunne være lokal lærer tilstede.  

 

Generelt: 

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

videreføre sin UiO-bruker. 

Det vil være en lokal faglig ledelse og lokal administrativ støtte tilstede for studentene ved Sørlandet 

sykehus. 

Prosjektet har lokalisert velegnede lokaler til undervisning, lesesaler og soner for sosialt samvær ved 

sykehusene i Kristiansand og Arendal. Lokalene ligger på sykehusområdet og i umiddelbar nærhet til 

klinikkene.  

Det vil også bli etablert et lokalt ferdighetssenter med utstyr tilsvarende Ferdighetssenteret i Oslo. 

Det er avklart at UiO-studenter kan søke studentboliger som Studentskipnaden i Agder disponerer på lik 

linje som studentene ved Universitetet i Agder. Studentboliger finnes i Kristiansand og Grimstad. 

Forutsetningen for dette er at søker har betalt semesteravgift. Kostnadene ved studentbolig må dekkes av 

studenten selv, mens UiO vil dekke semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Agder. Ved praksis i 

Flekkefjord vil det bli stilt bolig til rådighet for studentene. UiO-studentene vil også få tilgang til de samme 

velferdstilbudene som studentene ved Universitet i Agder ved betalt semesteravgift. 

Studenten må påregne noe pendling mellom Kristiansand og Arendal og i mindre omfang også til 

Flekkefjord. Kostnadene vil bli dekket.  

Veien videre 
Prosjektgruppen vil i inneværende semester legge frem en timeplan for modul 6 og modul 7 og en plan for 

implementering av modul 4 og modul 5.  
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Parallelt med dette skal UiO, i samarbeid med Sørlandet sykehus, arbeide med en rekrutteringsstrategi og 

gjøre tilbudet kjent blant studentene. Blant annet blir det publisert en nettside om studieinnhold, søknad 

og praktiske forhold knyttet til å være student ved UiO Campus sør.  

Høring 
I forbindelse med at Det medisinske fakultetsstyret skal behandle de overordnede rammene for prosjektet 

på sitt møte i juni 2022 inviteres MSU til å komme med en høringsuttalelse om de overordnede rammene 

for UiO Campus sør som er gjengitt over. Frist for høringen er 15. mai 2022. 

Hjelpespørsmål: 

 Det vil være totalt 40 medisinstudenter til enhver tid ved UiO Campus sør når alle fire moduler er 

implementert, er dette tilstrekkelig for å skape et godt studentmiljø? 

 Bør studentene velge å ta deler av utdannelsen ved UiO Campus sør allerede ved søknad til studiet 

(samordnet opptak) eller etter studiestart? 

 Hva vil være avgjørende for studentene om de skal velge å ta deler av utdannelsen ved UiO Campus 

sør?  

 


