
○Respekt ○Faglig dyktighet ○Tilgjengelighet ○Engasjement

«Universitetssykehus i Agder? 
Forskningsenhetens kartleggingsrapport 

2017-2018»

Styremøte 08.11.18

Prosjektleder Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss





Agenda

• Bakgrunn for arbeidet/føringer

• Regelverk 

• Erfaringsinnhenting og intern kartlegging

• Rapportens forslag til tiltak



BAKGRUNN FOR ARBEIDET/FØRINGER
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• «Forskningsenheten skal i strategiperioden utrede mulighetene for etablering 
av universitetssykehus ved SSHF» (Strategiplan 2015-2017)

• Adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF mener at det pr. i dag ikke er aktuelt med 
flere universitetssykehus i regionen, og anbefalte i januar 2018 at Sørlandet 
sykehus ikke fortsatte arbeidet med utredningen

• Fra utredning til kartlegging 

• Adm. direktør i SSHF konkretiserte mandatet som følger: 

– å kartlegge gapet mellom status og krav

– å kartlegge fordeler og ulemper ved ambisjonen

– å kartlegge hva som må til av tiltak dersom universitetssykehus er målet

Mandatet
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REGELVERK
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«Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver:

1. pasientbehandling,

2. utdanning av helsepersonell,

3. forskning, og

4. opplæring av pasienter og pårørende»

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8:
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Forskrift av 01.01.2011: «Forskrift om godkjenning av 
sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og 
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten» 
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«Helseforetaket og/eller sykehuset må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som 
uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell ved at 

– det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig 
utdanning

– kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved 
sykehuset

– det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin 
og andre helsefaglige disipliner

– det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, 
translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder og

– det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde».

Innholdsmessige vilkår, § 3-2: 
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«Helseforetaket og/eller sykehuset må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som 
uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell ved at 

– det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig 
utdanning

– kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved 
sykehuset

– det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin 
og andre helsefaglige disipliner

– det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, 
translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder og

– det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde».

Innholdsmessige vilkår, § 3-2: 
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• Det regionale helseforetaket søker

• Vilkårene i § 3-2 må være oppfylt

• Samarbeidsorganet mellom det regionale helseforetaket og 
universitetet skal gi sin vurdering av søknaden 

• Kunnskapsdepartementet skal avgi uttalelse

• Helse- og omsorgsdepartementet fatter vedtak

Saksbehandlingsvilkår, §§ 3-1 og 3-3: 
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ERFARINGSINNHENTING OG INTERN 
KARTLEGGING
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Rapporten viser at dette vil 
være en eventuell ambisjon 
som

• omfatter alle lokasjoner og 
alle fagområder i Sørlandet 
sykehus

• …samt primærhelsetjenesten

• har et langsiktig perspektiv og 
handler om
– å ta et stort ansvar i 

grunnutdanningen for leger og 

– å forske betydelig mer
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Å kunne samles om en 
fremtidig faglig ambisjon 
for hele Agder, 

og sammen jobbe for å 
oppfylle kriteriene for 
denne



• 46 % av nordmenn som utdanner seg til lege, studerer i utlandet

• Kunnskapsdepartmentet har i mandat av 28. juni 2018 bedt om at 
mulighetene for å øke antall studieplasser i medisin i Norge 
utredes
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«Medisinstudiet ved Universitetet i 
Tromsø har bidratt vesentlig til 
fastlegedekningen i distriktene og en 
solid rekruttering til Universitets-
sykehuset Nord-Norge» 

Tidsskriftet Den Norske Legeforening  

21. august 2017, DOI:10.4045/tidsskr.161024 

«Lakseeffekten» i Nord-Norge
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Fra og med høsten 2018: 
• 5. og 6. studieår i Hammerfest 

• 12 studenter i hhv 5. og 6. studieår

• Samme læringsmål som Tromsø 

• Vektlegging av 
– akuttmedisin

– kulturforståelse 

– samhandling 

• Undervisning og praksis i Alta, 
Hammerfest og Karasjok

Sykehuset i Bodø har hatt 5. og 6. 
studieår siden 2009 med 25 studenter 
pr. kull

Desentralisert legeutdanning i Finnmark
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• 15 nye studieplasser ved 
NTNU fra høsten 2016

• Klinisk utdanning i sykehuset i 
Levanger fra og med tredje 
studieår 

• «Dette er også for å sikre 
leger til utkantene: Vi ser at 
mange leger søker seg dit de 
har blitt utdannet». 

– Prodekan Hilde Grimstad, Fakultet 
for medisin og helsevitenskap, 
NTNU

… og i Trøndelag

Dagens Medisin, 28.09.17 18



Stavanger
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..og Aalborg
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https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/medicin


Pro: 

– forskning og utdanning bidrar til bedre behandlingskvalitet 

– ambisjonen vil bidra til både å rekruttere og beholde dyktige fagfolk

– ambisjonen vil virke samlende på fagmiljøet

Contra: 

– ambisjonen vil være så ressurskrevende at det vil kunne gå ut over 
pasientbehandlingen

– Sørlandet sykehus er så splittet at vi ikke vil klare å stå sammen

– det vil ikke være mulig å snu holdninger i Helse Sør-Øst RHF og ved 
Universitetet i Oslo

I de interne kartleggingssamtalene fremkommer 
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• Stort volum av pasienter med de vanlige sykdommene
• Samtidig det sykehuset i HSØ med størst egendekning, det vil si også stor 

bredde 
• Desentralisert struktur som gir mulighet for opplæring i små grupper
• Godt utgangspunkt for samarbeid med UiA og kommunene
• Mange fagområder med ansvar for hele spesialistutdanningen
• Sterke fagmiljøer som kan gi god forskningsbasert undervisning
• Flere enheter med oppgaver på regionalt og nasjonalt nivå
• Mange fagmiljø som forsker på høyt internasjonalt nivå
• Sørlandet sykehus er blant de ikke-universitetssykehus i Norge som 

forsker mest
• Tilgang på store sim-laber i Grimstad og et voksende høykompetent 

fagmiljø innen e-helse, velferdsteknologi og kunstig intelligens
• Sterk ekstern lokal støtte



• Realisering av økt utdanningskapasitet for medisinere i 
Norge

• Dialog med Helse Sør-Øst

• Sterk ledelse som står samlet om ambisjonen

• Hele foretaket må med

• Et samlet Agder

• Finansiering
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RAPPORTENS FORSLAG TIL TILTAK
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a. Bygg opp forskningen innenfra, og start med industristudier

b. Delta i kliniske studier initiert av det offentlige

c. Ansett leger i D-stillinger (fordypningsstillinger) 

d. Ansett forskningssykepleiere

e. Lag en sterk infrastruktur rundt forskningen

f. Bygg kultur for forskning i alle avdelinger

g. Bre ut forskningen, samtidig som sterke klynger løftes videre

h. Vektlegg akademisk kompetanse ved ansettelse, både for ledere og medarbeidere

i. Sørg for fortsatt sterk kobling klinikk – forskning

j. Bygg ut de medisinske service-funksjonene: laboratoriefunksjonene må styrkes

k. Etabler samarbeid med UiA og de store universitetssykehusene for grunnforskning

l. Øk andelen ekstern finansiering

m. Etabler sterkt samarbeid med UiA og kommunene rundt forskningen

n. Ta i bruk SIM-miljøene i Grimstad

o. Flere cost-effectiveness-studier

Hvordan styrke SSHF som forskningsinstitusjon? 
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a. Fra hospitering til strukturert klinisk praksis for legestudenter i 
utlandet

b. Inngå samarbeid med et norsk medisinsk fakultet og ta i mot 
legestudenter for klinisk praksis ved alle lokasjoner

c. Psykologutdanning ved Universitetet i Agder? 

d. Bygg opp gode undervisningsmiljø

e. Styrk samarbeidet med UiA innen undervisning

f. Utnytt ressursene i landsdelen innen e-helse mm

g. Hent inn gode lærekrefter

h. Lag et godt mottaksapparat for studentene

Hvordan styrke SSHF som utdanningsinstitusjon? 
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• Tenk nytt, stort, alternativt og innovativt: finn en egen rolle og en egen plass 
for Agder

• Etabler et sterkt 3-partssamarbeid mellom SSHF, UiA og aktuelt medisinsk 
fakultet

• Etabler et like sterkt lokalt flerpartssamarbeid mellom SSHF, 
kommunesektoren, UiA og det lokale næringsliv

• Etabler dialog med UiO

• Svar på landsdelens utfordringer innen helse og levekår

• Bruk de sterke fagmiljøene innen teknologi i landsdelen

• Jobb langsiktig og strategisk

• Stå samlet i Sørlandet sykehus

• Stå samlet på Agder

• Ha strategier som er forenlige med ambisjonen

• Dyrk de spisskompetente miljøene – og lag noen breddemiljø

• Avkle myter om Sørlandet

Forslag til strategiske tiltak
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Legestudenter ved SSHF – mulig modell

• Praksisplasser i primærhelsetjenesten kommer i tillegg

• norske legestudenter i utlandet kan få strukturert praksis som erstatning for dagens 
hospitering
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Aktuelle fagområder Antall samtidige studenter 
på sykehuset - anslag

Flekkefjord medisin, kirurgi/anestesi, gynekologi, 
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri
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Kristiansand medisin, kirurgi/anestesi, ortopedi, 
gynekologi, barnemedisin, nevrologi, 
onkologi, øre-nese-hals, rehabilitering, 
voksenpsykiatri,  barne- og ungdoms-
psykiatri, rus
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Arendal medisin, kirurgi/anestesi, ortopedi, 
gynekologi, barnemedisin, øye, 
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri
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• Universitetet i Agder

• Senter for Kreftbehandling

• PCI senter

Gode idéer for Sørlandet møter sterk sentral motstand
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‒ pasientene på Agder

‒ Sørlandet sykehus

‒ primærhelsetjenesten 

‒ Agder som landsdel

…rapporten viser at mange peker på at dette kan være et 
spørsmål om ambisjoner for
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