
 

UiO Campus Sør 

Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Det medisinske 
fakultet om pilotprosjekt om desentralisert medisinutdanning ved 

Sørlandet sykehus HF 
1. Formål  

 
Avtalen gir overordnede rammer for pilotprosjektet om desentral medisinutdanning i 4. og 5. 
studieår ved Sørlandet sykehus HF for studenter ved Det medisinske fakultet UiO. Desentralisert 
medisinutdanning skal bidra til å øke utdanningskapasiteten ved UiO og forbedre rekrutteringen 
av leger og øke vitenskapelige kompetansen ved Sørlandet sykehus HF.  
 
Samarbeidsavtalen har som formål å regulere samarbeidsformer og partenes gjensidige 
rettigheter og plikter i tilknytning til desentralisert medisinutdanning og gi nødvendige rammer 
for et integrert samarbeid i utdanningen av leger ved UiO i 4. og 5. studieår, samt oppbygging av 
vitenskapelig kompetanse for undervisning og forskning ved Sørlandet sykehus HF. 
 
Samarbeidet vil omfatte undervisning, veiledning og eksaminering av inntil 40 studenter i modul 
4, 5, 6 og 7 (4. og 5. studieår) ved Sørlandet sykehus HF. 
 

2. Avtaleparter  
 
- Universitetet i Oslo, org.nr. 971035854, kontaktperson for prosjektet er fakultetsdirektør 
- Sørlandet sykehus HF, org.nr. 983975240, kontaktperson for prosjektet er sykehusdirektør 

3. Bakgrunn  

Avtalen bygger på lov om universiteter og høgskoler, lov om helseforetak, lov om 
spesialisthelsetjenesten, med tilhørende bestemmelser i forskrift, vedtekter og instruks.  
 
Avtalen bygger videre på rammeavtale mellom Helse Sør Øst RHF og Universitetet i Oslo om 
samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning av 11.06.2010. 
 
4. Virkeområde  

Avtalen regulerer partenes ansvar og økonomiske forpliktelser for desentralisert utdanningsløp i 4. 
og 5. studieår ved studieprogrammet i medisin ved UiO i pilotperioden. 

Avtalen er overordnet og partene kan ikke inngå andre avtaler som er i strid med denne avtalens 
bestemmelser.  

5. Ansvar  

Partene har et felles ansvar for å realisere formålet med denne avtalen.  

Desentralisert utdanning inngår som en del av profesjonsstudiet i medisin, underlagt de samme 
kvalitetskravene og læringsmålene som utdanningen i Oslo. UiO har således ansvaret for faglig 
innhold og struktur i studieplanen og den helhetlige kvaliteten i studieprogrammet.  



 

UiO har ansvaret for å utvikle og drifte fag- og forskningsmiljøet tilknyttet det desentraliserte tiltaket.  

UiOs reglementer er gjeldende i den desentrale utdanningen for studenter og ansatte.  

6. Organisering, samarbeidsform og styringslinjer 

UiO Campus Sør organiseres som en klinikk under Institutt for klinisk medisin med campusleder som 
klinikkleder. Vitenskapelig personell i modul 4, 5 og 6, samt administrativt ansatte, tilsettes i Klinikk 
UiO Campus Sør.  

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin er nærmeste overordnede for campusleder i modul 4. 5 
og 6. Campusleder rapporterer til instituttleder. 

Campusleder deltar i instituttets klinikkledermøte.  

Vitenskapelig personell i allmenn- og samfunnsmedisin (modul 7) tilsettes i Avdeling for 
allmennmedisin og Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Institutt for helse og samfunn. 
For modul 7 rapporterer campusleder til instituttleder ved Institutt for helse og samfunn. 

Administrativ koordinator ved UiO Campus Sør rapporterer til campusleder. Administrativ 
koordinator har to hovedoppgaver; administrativ koordinator for UiOs virksomhet på Sørlandet 
sykehus HF og studieadministrativt arbeid. Administrasjonssjef ved Institutt for klinisk medisin har 
det faglige ansvaret i det studieadministrative arbeidet.  

7. Roller og forpliktelser 

Campusleder er nærmeste leder for UiO-ansatte ved UiO Campus Sør. I undervisningssaker forholder 
campusleder seg til instituttleder ved Institutt for klinisk medisin og Institutt for helse og samfunn 
som beskrevet i punkt 6,  samt til fakultetets til enhver tid gjeldene undervisningsorganisering.  

UiO har ansvar for rekruttering av studenter til den desentrale utdanningen ved UiO Campus Sør 

8. Areal og infrastruktur 

Sykehuset har ansvar for å stille arealer og annen infrastruktur for UiO ansatte ved Sørlandet sykehus 
HF. 

Sykehuset har ansvar for å stille studentarbeidsplasser og undervisningsarealer til disposisjon.  

Sykehuset har ansvar for studentenes Ferdighetssenter/simuleringssenter. 

UiO har ansvar for tilkobling av UiO nett for UiO ansatte og studenter. 

UiO har ansvar for etablering av utstyr for den digitale undervisningen. 

9. Finansiering  

Desentralisert legeutdanning 4. og 5. studieår finansieres av UiO og helseforetaket etter følgende 
modell:  

UiO dekker følgende kostnader: 

• Campusleder i 50 % stilling  
• Administrativ koordinator/studiekonsulent i 100 % stilling  
• 6 professor II/førsteamanuensis i 20 % stilling  
• 17 universitetslektorer i 10 % stilling  



 

• Klinisk stipendiat (4 år). Ved tilsetting av klinisk stipendiat reduseres antall 
universitetslektorer med 2 (til 15) 

• IT-konsulent i 20 % stilling 
• Reisekostnader mellom sykehusene i Agder for studenter og overnattingskostnader i 

forbindelse med praksis 
• Reisekostnader i forbindelse med avvikling av eksamen i Oslo 
• Driftsmidler (kr. 100 000 pr. år) til forskning til professor II/førsteamanuensis 20 % stilling og 

campusleder 
• Driftsmidler (kr 25 000 per år) til klinisk stipendiat 
• Generelle driftsmidler (kr. 200 000 pr. år) 
• Husleie for studentarealer i sykehuset med inntil 500 000 pr. år 
• Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder for UiO studentene 
• UiO nett ved Sørlandet sykehus HF 
• Utstyr i forbindelse med etablering av digital undervisning ved SSHF 

 

Sørlandet sykehus HF finansierer følgende: 

• Husleie for studentarealer i sykehuset utover finansieringsbidraget fra UiO 
• Tid til forskning for universitet og foretak for professorer II/førsteamanuensis, i gjennomsnitt 

20% i uken 
• Bemanning og utstyr av ferdighetssenteret 

Partenes økonomiske forpliktelser er basert på dagens studiemodell. Endringer i studiemodell vil 
gjelde hele studiet uavhengig av hvor undervisningen foregår. Eventuelle endringer utover pris- og 
lønnsvekst må godkjennes av partene. 

10. Rekruttering av ansatte 

UiO er ansvarlig for rekrutteringsprosessene, men rekrutteringen vil skje i nært samarbeid med SSHF. 

UiO rekrutterer campusleder. 

UiO rekrutterer og ansetter vitenskapelig og administrativt personell ved UiO Campus Sør i 
samarbeid med campusleder.  

I en femårsperiode kan rekrutteringen skje ved intern utlysning ved Sørlandet sykehus HF. Etter fem 
år skal rekrutteringen skje ved åpen utlysning i kombinasjon med overlegestilling ved sykehuset. 

Institutt for klinisk medisin UiO har ansvar for rekruttering og ansettelser for modul 4, 5 og 6 samt 
administrativ koordinator 

Institutt for helse og samfunn har ansvar for rekruttering og ansettelser for modul 7. 

11. Varighet 

Avtalen omfatter perioden fra undertegnelse til 30.06.2025, definert som pilotperioden. 

Evaluering av pilotprosjektet skal skje våren 2025 og ferdigstilles innen 01.06.2025.  

Evalueringsgruppen skal ledes av UiO, men skal ha representanter fra begge institusjoner. 

12. Andre bestemmelser  



 

Uenighet om hvordan avtalen skal tolkes, skal i første omgang søkes løst ved forhandlinger. Dersom 
disse forhandlingene ikke fører frem gjelder avtalen frem til eventuell oppsigelse. Oppsigelsestiden er 
fra tidspunkt om oppsigelse og ut gjeldende semester. Partene er enige om å revidere avtalen når en 
av partene krever det.  

 

Sted, dato: 
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