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Forord 
 

Bør Sørlandet sykehus gå for en langsiktig ambisjon om å bli universitetssykehus? Forsknings-

enheten overleverer med dette rapporten fra kartleggingsfasen. Vi håper at rapporten vil legge 

grunnlaget for en god, faktabasert videre diskusjon og utredning.  

Kartleggingen dokumenterer et mulighetsrom der Sørlandet sykehus og Agder kan ta større ansvar 

for egen rekruttering og samtidig bidra til å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge. En 

systematisk og målrettet oppbygging av forskning og utdanning vil heve nivået for hele 

helsetjenesten i Agder.  

Takk til medarbeidere og ledere ved Sørlandet sykehus som har bidratt med viktige innspill til 

arbeidet, og til eksterne aktører i Agder som har tatt imot utredningen med stor interesse.  

 

Sørlandet sykehus, 30.06.18 

 
 
Frode Gallefoss      Else Kristin Reitan 
forskningssjef      prosjektleder 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn for arbeidet  

I strategiplanen for perioden 2015-2017i ble det gitt følgende oppdrag: «Forskningsenheten skal i 

strategiperioden utrede mulighetene for etablering av universitetssykehus ved SSHF». Forslag til 

hvordan utredningen skulle gjennomføres ble presentert for styret i juni 2016.  Arbeidet startet - 

noe forsinket - i september 2017.  

Universitetssykehus i Agder er ingen ny tanke. Den ble blant annet tenkt da Høgskolen i Agder ble 

universitet i 2007, og har etter det med jevne mellomrom blitt luftet av ulike eksterne aktører. Det 

er imidlertid første gang sykehuset selv utreder mulighetsrommet.  

1.2 Målsetting for kartleggingsfasen  

Målsetting for denne første kartleggings-/forfasen har vært å fremskaffe et godt diskusjons-

grunnlag. Hva skiller et universitetssykehus fra et ikke-universitetssykehus? Hvordan bli 

universitetssykehus? Hvem og hva bestemmer det? Den offentlige debatten som har vært ført om 

dette på Agder tidligere har manglet et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Det er derfor viktig med 

faktabasert informasjon som svarer på disse spørsmålene.  

Det har videre vært en målsetting å kartlegge mulige fordeler og ulemper ved en ambisjon om å bli 

universitetssykehus. Her er det vanskelig å presentere fakta i form av en fasit med to streker under 

svaret. Men det kan innhentes erfaringer fra andre universitetssykehus, og fra sykehus som har 

ansvar for desentralisert legeutdanning. Det er også mulig å høre hva egne ledere og egne fagfolk 

mener om dette. Er det en god eller dårlig idé? Hvorfor? Hva kan det bety for dine pasienter? Hva 

tror du det kan bety for Sørlandet sykehus, for kommunehelsetjenesten på Agder og for Agder som 

region? 

Den tredje målsettingen for arbeidet har vært å si noe om hva det vil kreve av tiltak, dersom styret 

for Sørlandet sykehus skulle ønske å gå for en slik langsiktig ambisjon. Her er det også innhentet 

erfaringer fra andre sykehus, samtidig som sykehusets egne medarbeidere har kommet med 

innspill.   

Oppsummert fikk Forskningsenheten følgende konkretisering av oppdraget som ble gitt i strategi-

planen:  

 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 
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1.3 En ambisjon for hele sykehus et –  med et langsiktig perspektiv   

Som det framgår av kapittel 2, vil en ambisjon om å bli universitetssykehus innebære at Sørlandet 

sykehus må styrke seg som forskningsinstitusjon og som utdanningsinstitusjon for leger. 

Ambisjonen vil forutsette en systematisk langsiktig oppbygging, slik at både forskning og utdanning 

av leger blir en integrert del av virksomheten ved alle aktuelle avdelinger.   Det vil ta fra 5 til 10 år 

før Sørlandet sykehus vil kunne fylle vilkårene for å kunne søke om å bli godkjent som 

universitetssykehus.  

En ambisjon om å bli universitetssykehus vil omfatte hele Sørlandet sykehus. Det vil være både nødvendig 

og riktig å ta i bruk hele pasientgrunnlaget for sykehuset og alle sterke fagmiljø ved alle lokasjoner. 

Spørsmålet som skal besvares gjennom denne kartleggingsfasen og påfølgende debatt og videre utredning, 

er hva en slik ambisjon vil kunne innebære av muligheter og utfordringer - for hele foretaket. Det 

presiseres derfor allerede innledningsvis at når det i denne rapporten brukes begrepet «Sørlandet 

sykehus», omfatter dette alle de tre lokasjonene med somatisk virksomhet (Arendal, Kristiansand og 

Flekkefjord), samt all virksomhet innen rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus.  

Som det framgår av rapporten vil en eventuell ambisjon om å bli universitetssykehus også få stor 

betydning for primærhelsetjenesten, spesielt knyttet til bedre rekruttering. 

Det er innledningsvis også viktig å presisere at dette er en ambisjon som ikke handler om 

nåsituasjonen. Sykehuset i Flekkefjord har p.t. en spesielt krevende rekrutteringssituasjon innen 

kirurgi og ortopedi. Dette krever tiltak her og nå, og andre tiltak enn det en ambisjon om å bli 

universitetssykehus vil omfatte. Det jobbes med slike tiltak. Mulighetene som ligger i status som 

universitetssykehus bør imidlertid, uavhengig av nåsituasjonen, drøftes som et mulig langsiktig 

tiltak knyttet til rekruttering og til det å opprettholde kvalitet i behandlingstilbudet - for alle 

lokasjoner i sykehuset.    

I tillegg presiseres det at en eventuell ambisjon om å bli universitetssykehus ikke omfatter 

etablering av et eget medisinsk fakultet på Agder. Ambisjonen handler om den kliniske 

utdanningen (praktisk utdanning i sykehusets avdelinger), der den pre-kliniske (teoretiske) 

utdanningen gis ved et etablert medisinsk fakultet. Historisk er det i hovedsak slik legeutdanning 

har blitt etablert i Norge: gjennom desentralisering av den kliniske utdanningen, i samarbeid med 

et eksisterende medisinsk fakultet. 

Kartleggingsfasen skal danne grunnlag for en videre diskusjon og utredning om hvilke tiltak som er 

nødvendig for å heve nivået i spesialisthelsetjenesten på Agder, og om en ambisjon om å bli 

universitetssykehus kan sikre stabilitet, kompetanse og utvikling på en slik måte at det kommer 

hele helsetjenesten og hele Agder til gode.  
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1.4 Innhold 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) mener at det p.t. ikke er 

behov for flere universitetssykehus, og har derfor anbefalt at det ikke gjennomføres en full 

utredning av muligheten for å etablere universitetssykehus i Agder. Utredningen har som følge av 

dette blitt begrenset til en kartlegging, gjennomført i nært samarbeid med tidligere adm. direktør i 

SSHF og deretter kst. adm. direktør, der følgende er gjort:   

 Satt oss inn i regelverket (kap.2) 

 Innhentet erfaringer fra andre universitetssykehus (kap.3.1 – 3.3) 

 Innhentet erfaringer fra desentralisert legeutdanning (kap.3.4) 

 Gjennomført intern kartlegging (kap.4) 

 Startet arbeidet med å få oversikt over økonomiske konsekvenser (kap.6) 

 Informert internt og eksternt (kap. 7.1) 

 

I dag studerer 46 % av norske legestudenter i utlandetii.  Agder kan bidra til å øke utdannings-

kapasiteten for leger i Norge, og samtidig ta ansvar for å sikre egen rekruttering til landsdelen. Både 

eksterne og interne aktører har spilt inn at det da bør tenkes alternativt og innovativt, og at et 

universitetssykehus i Agder kan tilføre helsetjenesten noe nytt. Det pekes på at et regionalt 

universitetssykehus kan bidra til å svare på Agders behov knyttet til levekårsutfordringer, blant 

annet ved å ta i bruk de sterke miljøene innen e-helse, velferdsteknologi og kunstig intelligens som 

finnes i landsdelen. Slik kan oppdraget i Utviklingsplan 2035, om å etablere «sykehus i team», fylles 

med innhold. Se kap. 5.  

Det anbefales at denne kartleggingen følges opp gjennom et videre utredningssamarbeid mellom 

sykehuset, kommunene, fylkeskommunene, Universitetet i Agder, næringsliv og øvrige aktører i 

landsdelen, sammen med aktuelt medisinsk fakultet. Se kap. 7.   
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2. REGELVERK  

Hva skiller universitetssykehus fra øvrige sykehus? 

Hvordan bli universitetssykehus? Hvem og hva 

bestemmer det? I dette kapittelet redegjøres først for 

de innholdsmessige kravene til et universitetssykehus. 

Deretter gjennomgås de prosessuelle kravene for å bli 

godkjent som universitetssykehus. I kap. 2.3 beskrives 

status for omfang og organisering av dagens lege-

utdanning i Norge.  

2.1 Hva er et universitetssykehus?  

Det er seks universitetssykehus i Norge i dag: to i Helse Sør-Øst, to i Helse Vest, ett i Helse Midt-

Norge og ett i Helse Nord. Sykehuset i Stavanger ble universitetssykehus i 2005, og er det yngste 

universitetssykehuset i Norge. Les mer om Stavanger universitetssjukehus i kap. 3.1.   

Alle sykehus i Norge – også ikke-universitetssykehus – har fire hovedoppgaver:  

1. Pasientbehandling 

2. Utdanning av helsepersonell 

3. Forskning 

4. Opplæring av pasienter og pårørende 

 
Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Alle sykehus skal altså bidra i utdanning av helse-

personell og alle sykehus skal forske. Det som skiller universitetssykehus fra ikke-universitets-

sykehus framkommer i følgende forskrift fra 2011: «Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av 

betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten». De innholds-

messige kravene i denne forskriften vil være sentrale i den videre diskusjonen om dette er en god, 

dårlig, realistisk eller ikke realistisk ambisjon for Sørlandet sykehus:  

  

«§ 3-2. Vilkår for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus  

Følgende vilkår må være oppfylt for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen 
universitetssykehus: 

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». 

Universitetssykehus i Norge i dag:  

 Oslo universitetssykehus  
 Akershus universitetssykehus  
 Haukeland universitetssjukehus 
 Stavanger universitetssjukehus 
 St. Olavs hospital, universitets-

sykehuset i Trondheim 
 Universitetssykehuset Tromsø  
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Hva betyr denne bestemmelsen?  
..«må samarbeide med et eller flere universitet som uteksaminerer medisinere og annet 

helsepersonell»: Vilkåret i første ledd innebærer at Sørlandet sykehus må samarbeide med et 

universitet som utdanner leger. I Norge utdannes leger ved de medisinske fakultetene i Oslo, 

Bergen, Trondheim og Tromsø. Sørlandet sykehus må inngå et formalisert samarbeid med et 

medisinsk fakultet, og tilby den kliniske praktiske utdanningen ved Sørlandet sykehus. Det følger av 

samme ledd at vi også må samarbeide med et universitet som utdanner annet helsepersonell. Dette 

vilkåret er allerede oppfylt gjennom utstrakt samarbeid med Universitetet i Agder. Sørlandet 

sykehus er en stor utdanningsinstitusjon allerede i dag. Se nærmere om dette i kap. 4.1. Det er 

imidlertid bare sykehuset i Arendal som pr. i dag tar i mot legestudenter (fra Universitetet i Oslo). 

Som det vil fremgå under oppfyller ikke omfanget av praksis for legestudenter i Arendal 

vesentlighetskravet i forskriften. Men det gir viktige erfaringer – se kap. 4.4.  

..«det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig utdanning, 

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

Dette betyr for det første at opplæringen som gis ved Sørlandet sykehus skal være forskningsbasert. 

Dernest bringer vilkåret inn et vesentlighetskrav: Sykehuset må bidra vesentlig innen utdanning. Dette 

er et relativt krav: Hva er vesentlig? Vi vet hvilket nivå universitetssykehuset i Stavanger ble godkjent 

på: 40 legestudenter fra Universitetet i Bergen har 22 uker klinisk praksis pr. kull i Stavanger, innen de 

store fagene medisin, kirurgi, pediatri, gynekologi og psykiatri. I tillegg tar Stavanger imot legestudenter 

fra universitet i Ungarn for klinisk praksis i det siste studieåret. Se kap. 3.1.  

..«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»: Også når det gjelder doktorgradsutdanning settes det et vesentlighetskrav. 

Også her kan vi se til Stavanger, der ca. 15 medarbeidere disputerer årlig (9 i 2017). Tilsvarende 

tall for Sørlandet sykehus de siste 10 årene har vært i snitt 5-6 disputaser pr. år.  

Bestemmelsen krever videre at det utføres både grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk 

forskning innenfor de fleste kliniske fagområder. Grunnforskning i denne sammenheng er vanligvis 

laboratoriebasert eksperimentell eller teoretisk medisinsk forskning. Klinisk forskning er den 

pasientnære forskning som preger forskning ved Sørlandet sykehus allerede, altså forskning som 

nokså umiddelbart har en konsekvens for klinisk håndtering. Translasjonsforskning er den 

forskning som trengs for å finne ut hvordan resultatene fra grunnforskning kan ha konsekvenser 

for klinisk utredning og behandling. Translasjonsforskningen bygger bro mellom grunnforskning og 

klinisk forskning, for å kunne omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk anvendelse i pasient-

behandlingen. Fokuset på betydning av translasjonsforskning er generelt økende, og må styrkes 

ved alle sykehus. 
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Når det gjelder kravet om dokumentert forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde 

må vi se på nivået ved de andre universitetssykehusene. Sørlandet sykehus er et av de ikke-

universitetssykehus i Norge som forsker mest. Allikevel vil det – grovt sagt – kreve en dobling av 

forskningsaktiviteten for å komme opp på samme omfang som Stavanger universitetssjukehus. 

Omfang, grad av publisering på det høyeste nivået og grad av internasjonalt samarbeid måles 

gjennom Cristin(Current Research Information System in Norway)iii. Se nærmere om dette i kap. 

4.3. 

Før forskriften kom i 2011, var det ingen regulering av bruken av begrepet universitetssykehus. Da 

forskriften trådte i kraft måtte helseregionene søke om fortsatt bruk av betegnelsen universitets-

sykehus, med dokumentasjon av at de innholdsmessige vilkårene var oppfylt. Alle søknadene ble 

godkjent.  

Som det framgår av ovenstående: Alle sykehus skal forske og alle sykehus skal bidra med utdanning 

av helsepersonell. Universitetssykehus skal bidra vesentlig innen begge disse områdene. Det vil si 

at dersom Sørlandet sykehus skal gå for en langsiktig ambisjon om å bli universitetssykehus, må 

sykehuset styrke seg både som forskningsinstitusjon og som utdanningsinstitusjon for leger.  

2.2. Hvordan bli  godkjent som universitetssykehus?   
 

 

Helse Sør-Øst RHF er søker: Bestemmelsen i § 3-1 innebærer at det er Helse Sør-Øst som må søke 

om at Sørlandet sykehus blir godkjent som universitetssykehus. Det er altså ikke foretaket selv som 

søker, men Helse Sør-Øst RHF, som foretakets eier.  

Innholdet må være på plass: § 3-3 innebærer for det første at vilkårene i § 3-2 må være oppfylt. I 

praksis vil det bety at en eventuell søknad vil ligge 5-10 år frem i tid, fra det tidspunktet Sørlandet 

sykehus starter det systematiske arbeidet med å oppfylle vilkårene. Å doble forskningsaktiviteten 

vil forutsette en langsiktig systematisk oppbygging. Å ta i mot et vesentlig antall legestudenter vil 

kunne gjennomføres raskere, men vil også forutsette oppbygging av kompetanse, ressurser og 

organisasjon.  

«§ 3-1. Krav om godkjenning 

Det regionale helseforetaket må søke Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning for å 
kunne benytte betegnelsen universitetssykehus for helseforetak og/eller sykehus.» 

«§ 3-3. Vurdering og anbefaling fra samarbeidsorganet og Kunnskapsdepartementet 

Samarbeidsorganet, som er etablert mellom det regionale helseforetaket og universitetet 
(universitetene), skal gi sin vurdering av søknader om godkjenning til å kunne benytte 
betegnelsen universitetssykehus. Vilkårene slik disse er definert i § 3-2 skal legges til grunn ved 
vurderingen.  

Saken sendes Kunnskapsdepartementet som skal avgi uttalelse før Helse- og 
omsorgsdepartementet treffer vedtak i saken.» 
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Alle må ville det: § 3-3 definerer videre hvem som skal høres i søknadsprosessen. Samarbeids-

organet mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo skal gi sin uttalelse. Det samme skal 

Kunnskapsdepartementet. Til slutt skal søknaden behandles og beslutning fattes i Helse- og 

omsorgsdepartementet.  Dersom Sørlandet sykehus skal bli universitetssykehus må altså både eier 

og følgende sentrale myndighetsorganer ønske å bruke ressursene ved sykehuset og i regionen for 

å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge, samt til økt forskning:  

 Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst 

 Kunnskapsdepartementet 

 Helse- og omsorgsdepartementet 

2.3 Legeutdanning i  Norge  

Det utdannes leger ved de medisinske fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I tillegg 

studerer et stort antall norske studenter i utlandet, spesielt i Polen, Ungarn og Slovakia, men også i 

Tsjekkia, Latvia, Danmark og mange andre land.   

Medisinstudiet er et profesjonsstudium over 6 år. Utdanningen omfatter teoretisk undervisning 

(ofte kalt preklinikk, med fokus på anatomi, biokjemi og fysiologi), og klinisk undervisning i alle de 

forskjellige kliniske fagene. I de kliniske fagene skjer store deler av undervisningen gjennom 

praktisk opplæring i sykehus og primærhelsetjenesten. I Norge skjer det meste av undervisningen i 

eller i nærheten av et universitetssykehus. Ved lengre perioder med praksis senere i utdannings-

løpet brukes også ikke-universitetssykehus, av varierende omfang og varighet. Varighet, bredde og 

innretning av den praktiske kliniske utdanningen varierer mellom de ulike fakultetene.  

Universitetet i Tromsø ble i sin tid grunnlagt primært for å sikre legedekningen i Nord-Norge. 

Legeutdanningen i Tromsø har helt siden starten i 1972 vært lagt opp slik at studentene har 

praktisk utdanning i hele det 5. studieåret ved et sykehus i landsdelen, også ved ikke-

universitetssykehus. Samme år gjennomføres praksis i kommunehelsetjenesten.  Siden 2009 har 

studentene (25 pr. kull) også tatt hele det 6. studieåret ved sykehuset i Bodø og kommune-

helsetjenesten i Nordland. Også Sykehuset i Hammerfest har fra 2017 etablert desentralisert 

legeutdanning ved at studentene (12 pr. kull) nå har både 5. og 6. studieår i Finnmark. Se nærmere 

om erfaringene i Hammerfest i kap. 3.4.  

Utdanningskapasiteten i Norge innen 

medisin har ligget relativt fast siden 1998, 

med kun en mindre økning fra i underkant 

av 600 studieplasser pr. år til 636 

studieplasser i 2018.   

Det har alltid vært slik at nordmenn har 

studert medisin i utlandet. Utdanning og 

erfaring fra ulike steder er en berikelse for 

Studieplasser for medisin i Norge (opptak 2018) 

Universitetet i Oslo 220 

Universitetet i Bergen 165 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 

135 

Universitetet i Tromsø, Norges 
arktiske universitet 

116 

Samlet utdanningskapasitet pr. 
år 

636 
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alle fagmiljø. Flere stiller nå imidlertid spørsmål ved om antall og andel leger som utdanner seg i 

utlandet har blitt for høyt:  

 Er det riktig at så mange utdannes i et 

annet helsevesen enn det de skal 

jobbe i? 

 Er det etisk riktig? Bør Norge, som et 

ressurssterkt land, kunne utdanne flere av sine egne leger? Danmark utdanner alle sine leger 

selv.  

 Er det for sårbart? Hva skjer hvis utdanningsordningene endres i disse landene, hvis det 

innføres nye krav til praksis eller lignende? 

Legeforeningens oversikt over medisinerstudenter pr. første kvartal 2018iv viser at nordmenn 

studerer medisin ved hele 66 ulike universiteter i utlandet. Bare i Polen er det i dag 1 200 norske 

medisinerstudenter fordelt på 11 universiteter, og i Ungarn i overkant av 500 studenter ved 4 ulike 

universiteter.   

I Helsedirektoratets rapport En solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell (2007)v, 

anbefales det at Norge setter seg som mål å ta ansvar for utdanning av eget helsepersonell. For 

legeprofesjonen fremgår følgende: «En svært høy andel, over 40 prosent av norske leger får nå sin 

utdanning i utlandet. (…) Det bør være et mål at flest mulig får tilstrekkelig klinisk undervisning og 

bred erfaring med pasientkontakt. Norge bør derfor ta sikte på å til enhver tid selv utdanne 80-90 

prosent av det norske legebehovet. Således kan man sikre høy kvalitet på utdanningene for flest mulig 

og unngå å bli avhengig av å rekruttere utenlandske leger. De resterende 10-20 prosentene bør støttes 

i å utdanne seg ute for å sikre den norske helsetjenesten tilgang på leger som er utdannet under andre 

faglige tradisjoner enn den norske.»  

Norsk medisinerstudentforening (Nmf) besluttet på årsmøtet i 2016 å be Kunnskapsdepartementet 

om å samarbeide med universitetene om å utvide antall studieplasser ved eksisterende 

studiesteder, og samtidig vurdere å utvide til flere studiesteder: «Nesten halvparten av alle norske 

medisinstudenter studerer i utlandet, og utenlandsstudentene er helt avgjørende for det norske 

helsevesenet. Norsk medisinstudentforening mener at Norge har et ansvar for å utdanne eget 

helsepersonell og bør ta på seg de økonomiske kostnadene dette medfører. Vi mener at antall 

studieplasser i Norge bør økes for å svare på legebehovet.»vi  

Legeforeningen har i flere år bedt om økt utdanningskapasitet i Norge, og mener at minst 85 % av 

de legene man har behov for bør utdannes i Norge: «Utdanningskapasiteten bør dimensjoneres etter 

de behovene helsetjenesten vår har. Det bør være et politisk mål at Norge er mer selvforsynt med leger. 

Derfor går vi inn for at 85 prosent av legene skal utdannes i Norge.» (Marit Hermansen, president i 

Den norske legeforening, i en kommentar til artikkel i Legetidsskriftet 08.09.17vii).  I 

Legeforeningens oppfølging av Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering 

viiisom ble behandlet av landsstyret i 2016 fremgår følgende: «Legeforeningen ber 

46 % av nordmenn som utdanner seg til lege, 

studerer i utlandet 
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Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med universitetene i å utvide antall studieplasser ved 

eksisterende studiesteder i medisin og samtidig vurdere utvidelse til flere studiesteder.»  

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 5 mill. kr. til utredning av muligheten for å øke 

utdanningskapasiteten i medisin i Norge, inklusive en vurdering av å øke antall studiestederix. 

Mandatet for dette arbeidet ble lagt fram 29.06.18, se vedlegg. Mandatet inkluderer også utredning 

av en egen modell for Universitetssykehuset i Stavanger og Universitetet i Stavanger, i samarbeid 

med Universitetet i Bergen. Se kap. 3.1.  Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport i september 

2019. At dette utredningsarbeidet settes i gang må tolkes som en politisk erkjennelse av at det nå er 

nødvendig å øke andelen leger som utdannes i Norge.    
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3. ERFARINGSINNHENTING 

3.1 Stavanger universitetssjukehus 

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 

et nedslagsfelt på ca. 370 000 innbyggere. 

Hovedvekten av tjenestetilbudet er på 

Våland i Stavanger, men det er også flere 

enheter innen somatikk og psykiatri som 

er geografisk spredt (Egersund, 

Hjelmeland mm). Det bygges nå nytt stort 

universitetssykehus vegg i vegg med 

universitetet, på Ullandhaug. Byggetrinn 1 

med alle somatiske senger, akutt-

funksjoner og nødvendige støtte-

funksjoner skal stå ferdig i 2023. SUS 

ønsker å bruke etableringen på Ullandhaug og nybygget i en ambisiøs målsetting om å lage Helse-

Campus Ullandhaug, som et nav i en kompetanseklynge, med mål om å bli landets fremste arena 

innen simuleringsbasert undervisning og trening, akuttmedisinsk og forebyggende behandling og 

helseteknologiske innovasjonerx. 

Som det framgår av tabellen over, er aktivitet og ressursbruk ved Stavanger universitetssjukehusxi 

nokså sammenlignbar med samlet aktivitet ved Sørlandet sykehusxii. 

Det tidligere sentralsjukehuset i Rogaland endret navn til Stavanger Universitetssjukehus i 2005. 

Endringen ble begrunnet med økning i universitetsfunksjonene ved sykehuset, med betraktelig 

økning i forskningsaktivitet og etterhvert omfattende klinisk undervisning av medisinerstudenter 

fra Universitetet i Bergen.  

Forskningsmiljøene hadde gjennom årene vokst frem nedenfra, drevet av dyktige og ambisiøse 

ledere og medarbeidere. Det medisinske fakultet og universitetsdirektøren ved Universitetet i 

Bergen ga sin tilslutning til navneskiftet, det var lokal enighet om betydningen av dette, og det 

regionale helseforetaket Helse Vest kom ikke med motforestillinger. Som redegjort for i kap. 2, 

skjedde denne endringen før forskriften om bruk av betegnelsen universitetssykehus kom i 2011. I 

likhet med de øvrige universitetssykehusene, måtte også universitetssykehuset i Stavanger 

gjennomgå formell godkjenning etter kravene i forskriften da denne trådte i kraft.  

Utdanning  
I likhet med Sørlandet sykehus, er også Stavanger universitetssjukehus en stor utdannings-

institusjon. Fra og med tidlig på 2000-tallet har legestudenter fra medisinsk fakultet i Universitetet 

i Bergen fått sin kliniske praksis ved SUS, innen de store fagområdene indremedisin, kirurgi, 

gynekologi, barnesykdommer og psykiatri, med til sammen 22 uker praksis ved SUS pr. kull for 40 

2017 

Stavanger 
universitets- 

sjukehus 

Sørlandet 
sykehus 

Nedslagsfelt ca 370 000 ca 300 000 

Antall medarbeidere ca 7 800 ca 7 300 

Aktivitet somatikk:   

Døgnopphold  47 164 46 292 

Poliklinikk 324 152 319 656 

Psykiatri og rus:   

Døgnopphold  2 899 4 237 

Poliklinikk 158 095 187 896 

Total ressursbruk 6 659 mill kr 6 313 mill kr 
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studenter. I tillegg gjennomfører hvert år 12 norske studenter fra ulike universitet i Ungarn sin 

kliniske praksis i siste studieår ved SUS.  Det er altså til enhver tid et relativt stort antall lege-

studenter ved sykehuset, sammen med et stort antall andre studenter, lærlinger og elever. SUS 

samarbeider med Universitetet i Bergen om medisinerstudenter og med Universitetet i Stavanger 

om øvrige helseutdanninger.  

Sykehuset har totalt 30 lektorater i 20 %-stillinger som er ansatt for å følge opp legestudentene, 

altså til sammen 6 årsverk. Dette er kombinasjonsstillinger med UiB, fordelt på de fagområdene 

som har studenter i klinisk praksis. Disse 6 årsverkene finansieres i sin helhet fra Universitetet i 

Bergen.  

SUS har fast plass i Samarbeidsorganet mellom UiB og det regionale helseforetaket Helse Vest.  

Forskning 
Stavanger universitetssjukehus har over tid hatt en 

offensiv strategi for forskning.  Tidligere forsknings-

sjef Stein Tore Nilsen beskriver bakgrunnen for dette, 

se vedlegg 1. Status i dag er at sykehuset har ca. 170 

medarbeidere med doktorgrad. Av disse har 30 

medarbeidere professorater, og til sammen 60 har 

akademiske stillinger, de fleste ved Universitetet i 

Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS). 

Antall publikasjoner i 2017 var 260, med ca. 24 % 

publisert i nivå 2-tidsskrifter og 63 % med 

internasjonalt samarbeid. Avgjørende for å få til 

denne økningen har blant annet vært at sykehuset 

hvert år har økt den interne finansieringen av 

forskning med 3 mill. kr. friske midler. Denne 

budsjettøkningen har vært gjort uten diskusjon, slik 

at det har vært mulig å planlegge langsiktig.   

SUS har som målsetting å ha 15-20 disputaser årlig 

(16 i 2016, 9 i 2017). Visjonen for forsknings-

aktiviteten fremkommer av sykehusets forsknings-

strategi for 2017-2025xiii: «Forskningen ved SUS 

skal være en integrert del av diagnostikk og 

pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. 

Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke 

vår posisjon som universitetssykehus. Forskningen skal være på et høyt internasjonalt 

nivå.»   

Konkrete mål for forskning ved SUS i 
2025:  
 øke antall publikasjoner med ca 50 %, 

til mer enn 300 pr. år 

 opprettholde publiseringskvalitet 

med mer 25 % i nivå 2-tidsskrifter og 

mer enn 50 % internasjonalt 

samarbeid 

 øke antall PhD fra ca 15 pr. år til 

stabilt over 25 

 øke antall medarbeidere med 

postdoktorstipend fra 12 til over 25 

 øke antall professorkompetente 

medarbeidere fra 30 til mer enn 50 

 egne forskerstillinger tilknyttet alle 

godkjente forskergrupper 

 å delta i minst 3 aktive EU-prosjekter 

til enhver tid, hvorav minst 1 ledes fra 

SUS  

 at et klinisk masterstudium i medisin 

er etablert - med tilhørende forskning 

innenfor alle relevante fagfelt 

 å etablere ett Senter for fremragende 

forskning (SFF) 

 at samlet intern og ekstern 

finansiering til forskning øker. I dag 

er samlet ressursbruk tilsvarende 1,6 

prosent av totale driftskostnader 

  – målsetningen er å komme opp på 

landsgjennomsnittet som i 2016 er 

2,6 prosent. 
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De strategiske hovedmålene skal nås gjennom aktiv bruk av strategien, videreutvikling av et 

allerede sterkt trepartssamarbeid mellom SUS, UiS og UiB, og ved hjelp av årlige handlingsplaner. 

Forbedring av forskningsorganiseringen og støttefunksjonene er blant annet tenkt gjennomført ved 

å 

 styrke kompetansen i forskningsgruppene ut over PhD-nivå, inkludert opprettelse av egne 

forskerstillinger 

 utvide samarbeidet mellom forskningsgrupper internt og eksternt, mellom kliniske og 

basale miljøer, samt øke tverrfagligheten 

 legge mer vekt på forskningsetikk og forskningskultur 

 styrke forskningsledelse og veilederkompetanse i samarbeid med universitetene 

 arbeide for betydelig økning av ekstern finansiering 

 arbeide for økt prioritering av ressurser til forskning i de årlige budsjettene 

Oppsummering 
Erfaringene ved SUS er at grunnfjellet er medarbeidere med doktorgrad. Videre er erfaringene at et 

trepartssamarbeid mellom SUS, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen har utviklet seg 

til en vinn-vinn-situasjon for alle parter, med styrket akademisk miljø lokalt i regionen som 

resultat. Tilsvarende har flerpartssamarbeidet mellom SUS, kommunen, næringslivet og 

Universitetet i Stavanger vært avgjørende for å etablere og utvikle kompetanseklynger og 

oppbygging av Campus Stavanger. SUS peker på at kommunene har mye å hente på å bidra i et 

samarbeid om å styrke sykehus som utdanningsinstitusjoner, blant annet på grunn av den klare 

rekrutteringseffekten.  

Klinisk masterstudium i medisin i  Stavanger?  

Styret ved Stavanger universitetssjukehus behandlet i januar 2013 «Sak om legeutdanning på 

Vestlandet – en mulighetsskisse for økt utdanningskapasitet», og tok denne til orienteringxiv. SUS, 

UiS og andre lokale og regionale aktører har etter dette jobbet videre med å utrede mulighetene for 

å etablere et klinisk masterstudium i medisin i Stavanger. Universitetet i Stavanger behandlet saken 

i oktober 2017 og fattet følgende vedtak:  

 

1. «Styret gir sin tilslutning til det videre arbeidet med å få etablert et klinisk masterstudium i 

medisin i Stavanger, fortrinnsvis ved UiS og i et tett samarbeid og forståelse med SUS og UiB.  

2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om sakens utvikling.»xv 

Argumentasjonen bak dette arbeidet omfatter blant annet at de fleste av legene som skal jobbe i 

Norge bør utdannes i Norge, spesielt når det kommer til den kliniske delen. Det vises videre til stort 

fremtidig behov for leger i Rogaland, spesielt i fastlegetjenesten. I juni 2018 etablerte Kunnskaps-

departementet en egen arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for å øke antall studieplasser i 

medisin i Norge, inklusive ulike modeller for et studium i klinisk medisin i samarbeid mellom 
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Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, se mandat i 

vedlegg 4.   

3.2 St. Olavs hospital  og NTNU  

St. Olavs hospital i Trondheim er universitetssykehus for Trøndelag og Møre og Romsdal, med et 

samlet innbyggertall på 725 000. Sykehuset har 10 500 ansatte og et driftsbudsjett på 10,2 

milliarder kroner. Den kliniske aktiviteten omfatter 63 000 døgnopphold og 667 000 polikliniske 

konsultasjoner.  

Utdanning 

Medisinsk fakultet ved NTNU tar årlig opp 135 medisinerstudenter. St. Olavs har vært universitets-

sykehus i 40 år. Som de selv sier: Trondheim hadde vært en helt annen by om ikke! De første 

studentene kom til Trondheim fra Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen i 1975, for å ta den 

kliniske utdanningen i Trondheim. Denne samarbeidsmodellen ble kalt «Bergensmodellen», og 

fungerte helt fram til 1993, da også basalfagene ble lagt til Trondheim og byen fikk et fullverdig 

medisinsk fakultet. NTNU bruker alle sykehusene i regionen for utplassering til klinisk praksis i 5. 

studieår.  

Den gradvise oppbyggingen av utdanningen har gitt en tett kobling mellom sykehuset og 

universitetet. Det er p.t. ca. 400 medarbeidere som har kombinasjonsstilling ved NTNU/St. Olav. 

Forskningssjefen, som har ansvar for forskning, innovasjon og utdanning, har kombinasjonsstilling 

med 50 % ved St. Olav og 50 % ved NTNU. Ledelsen ved St. Olav møter dekan ved medisinsk 

fakultet annenhver uke. Et viktig tiltak for å sikre integrasjon har vært den fysiske tilretteleggingen: 

NTNU eier selv ca. 25 % av arealene ved St. Olav, i et tingsrettslig sameie, der NTNU eier og 

disponerer hele 3. etasje i nesten alle de nye senterblokkene som utgjør det nye St. Olavs hospital. I 

disse senterblokkene er pasientbehandling på dagtid (poliklinikk og dagbehandling) lagt til de to 

første etasjene, mens sengepostene er i 4. og 5. etasje. Det er derved aldri lang vei til pasientene for 

underviserne, studentene og forskerne.  

Trondheim kommune har søkt om å bli universitetskommune innen helse og omsorg. Det er tett 

kontakt og utstrakt samarbeid mellom sykehus, kommune og universitet. Det oppleves som viktig 

for kommunene i nedslagsfeltet at det utdannes lokalt.  

Ifølge NTNU må utdanningskapasiteten for leger i Norge øke. Legetettheten vil fortsette å øke, 

befolkningen øker og alderssammensetningen i befolkningen endres med økt andel eldre. Alle disse 

tre forholdene tilsier fortsatt økt behov for leger. NTNU mener at alle de fire fakultetene er innstilt 

på å øke utdanningskapasiteten, og understeker at dette forutsetter at det må tenkes nytt. NTNU 

mener også at dette er en utvikling som vil komme raskt. Økt utdanningskapasitet vil øke andelen 

av leger som utdannes i Norge, men også gi større kontroll på kvalitet og innhold i utdanningen. Det 

påpekes som et paradoks at det gjøres mye for å kontrollere, samordne og videreutvikle kvaliteten 

på utdanningene i Norge, samtidig som 46 % av dagens medisinerstudenter studerer i utlandet.   
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Desentralisert legeutdanning ved sykehuset i Levanger: NTNU viser til at alle de fire fakultetene i 

Norge har samme overordna læringsmål, men at utdanningene allikevel er noe ulike, det vil si at det 

er forskjellige veier frem mot de samme læringsmålene. I 2015 ønsket NTNU å øke utdannings-

kapasiteten for leger. St. Olav hadde imidlertid ikke kapasitet til å ta i mot flere studenter. Det ble da 

utarbeidet en ny modell, der sykehuset i Levanger fikk ansvar for den kliniske praktiske 

utdanningen, fra og med tredje studieår. Høsten 2016 fikk NTNU øke antall studieplasser fra 120 til 

135. Helsepolitisk ble dette begrunnet med behovet for å øke andelen leger som ble utdannet i 

Norge, samt bedre rekrutteringen av leger utenfor Trondheim og styrke primærhelsetjenesten. 

Utdanningspolitisk ble det argumentert for en pasientnær utdanning, med innovasjon og tverr-

profesjonell samhandlingslæring i fokus.  

For å få gjennomslag for dette var det behov for et betydelig forankringsarbeid. Det var også 

nødvendig å bygge opp ny kompetanse i Levanger, der mange klinikere måtte utdannes innen 

pedagogikk. Praksis ved Levanger er i dag høyt ratet blant studentene. Praksis i primærhelse-

tjenesten er inkludert slik at studentene kan følge pasienten. Erfaringene formidlet fra NTNU er at 

det som student ikke er mulig «å gjemme seg bort» på et mindre sykehus, slik du lettere kan i en 

gruppe på 8 ved St. Olavs. Levanger ligger godt plassert med god togforbindelse til Trondheim. I 

akuttmottaket er det oppslag med studentenes bilde og tlf nr, og studentene blir raskt en ressurs 

ved sykehuset.  Erfaringen er også at det skjer noe med kontakten mellom fagmiljøene ved St. Olavs 

og sykehuset i Levanger, der fellesskapet om utdanningen blir et nytt lim mellom sykehusene.  

Sykehuset i Levanger har ca. 1 870 ansatte og et nedslagsfelt på 95 000 innbyggere. NTNU har blant 

annet sett til Sverige ved utarbeiding av modellen i Levanger. Umeå Universitet etablerte 

desentralisert legeutdanning i 2008. Etter 2,5 år studier i Umeå sendes studentene til sykehusene i 

Östersund, Sundsvall og Luleå for resten av studietiden (10 studenter til hvert sykehus).  

Forskning 

På spørsmål om hvordan sykehuset håndterer det store antallet medarbeidere som har 

kombinasjonsstillinger, vises det til at de kliniske lederne har ansvaret for å legge til rette. Lederne 

må ville det: «Det er ikke mulig å drive petimetertenkning her og problematisere dette. Det er 

plussvariantene som driver med forskning og det jobbes!» De som har stilling med 100 % klinikk + 20 

% akademisk stilling har hovedsakelig undervisningsstilling. Noen har 80 % + 20 %, andre har 50 

% + 50 %. Sykehuset hadde i en periode vanskelig for å rekruttere LIS (leger i spesialisering) til å ta 

doktorgraden. Dette ble lettere da de kunne tilby 50 % + 50 % stillinger. Selv om LISene da må 

bruke 6 år på doktorgraden oppleves risikoen for å miste kontakten med faget som mindre. 

Arbeidsplanene blir kanskje noe vanskeligere å håndtere, men det presiseres igjen at dette er en 

lederoppgave. Alle de medisinske fakultetene i Norge har nå forskerlinje. Ved NTNU velger 12 

studenter pr. kull denne linja, der de starter arbeidet med doktorgraden i løpet av studiet. NTNU 

har gode erfaringer med dette og ser at disse kandidatene avslutter doktorgraden relativt raskt 

etter studieslutt. Årlig disputerer ca. 40 medarbeidere ved St. Olav. 
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Oppsummering 

St. Olav erfarer at undervisningsoppgaven ikke påvirker liggetiden. Det er mer enn nok pasienter 

som er egnet for legestudentene. Fakultetet er også opptatt av at undervisningen ikke skal påvirke 

virksomheten. For eksempel ved overgangen fra døgnbehandling til dag/poliklinikk: Det er 

fakultetet som må tilpasse seg denne endringen. Tilsvarende for oppgaveoverføringen til 

primærhelsetjenesten. St. Olav bekrefter også at de vanlige sykdommene er det som er viktigst i 

grunnutdanningen og påpeker:  

 Det er en selvfølge for et sykehus å ha legestudenter 

 Sykehuset må ha samspill med et medisinsk fakultet 

 Alle må ville det, hvis ikke vil det oppstå alvorlige motkrefter. Dette må være overtydelig! 

 Det å være universitetssykehus har en pris, og på kort sikt en liten nedside, men på lang 

sikt en økonomisk gevinst ved å kunne rekruttere bedre 

Det vises også til at det både er mulig og nødvendig å bygge opp undervisningsvirksomheten 

gradvis, og at det ikke nødvendigvis er så store kostnader med de første trinnene med å få 

studenter på praktisk klinisk utplassering.  Samtidig er både NTNU og St. Olav klare på at det kreves 

en sterk organisasjon for å håndtere utdanningsvirksomheten.  

 

3.3 Aalborg Universitetshospital  og Universitetet  i  Aalborg  

Aalborg Universitetshospital er universitetssykehus for en befolkning på ca. 600 000 i Nordjylland, 

med lokalsykehusfunksjon for ca 300 000. I 2017 hadde sykehuset 77 559 døgnopphold og 700 758 

polikliniske besøk. Antall årsverk samme år var 5 973. Fra 2002-2003 var sykehuset en del av 

Aarhus universitetssykehus. I 2010 ble Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etablert ved 

Universitetet i Aalborg, og fra 2013 ble sykehuset i Aalborg et eget, selvstendig universitetssykehus.  

Utdanning 

Det medisinske fakultetet i Aalborg tok i 2010 opp de første 50 legestudentene, som en pilot. Disse 

ble ferdig uteksaminert i 2016. Antall studenter har økt gradvis, og høsten 2018 vil det bli tatt opp 

150 studenter. Det er en vedtatt målsetting at antall skal økes til 300 studenter pr. kull. 

Universitetet hadde fra tidligere av en helseteknologisk utdannelse som trakk veksler på et sterkt 

ingeniørfaglig miljø.  

Bakgrunnen for etablering av et nytt medisinsk fakultet var krise i legerekrutteringen i Nordjylland, 

og spesielt i allmennlegetjenesten. Det var motstand fra de etablerte fakultetene, men som 

politikerne i Nordjylland påpekte: Det hjelper ikke at det er nok leger i hovedstadsområdet når det 

mangler leger her! Politikerne erkjente at de måtte utdanne sine egne. Erfaringen er at det å ha sin 

egen utdanning utløser regional entusiasme og prestisje. Nordjylland opplever nå vekst, noe som 

sees i sammenheng med universitetsutviklingen. I Danmark er det de fem regionene som eier 

sykehusene, og dette var en politisk villet og styrt endring.  
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Sykehusene er tett på politikerne, og muligheten for å etablere legeutdanningen hang sammen med 

at både sykehuset, universitetet og politikerne ville det. Det var nødvendig å stå sammen, og det var 

nødvendig med ledelse på universitet og sykehus som ville det.  

Det er fortsatt en sterk kobling mellom ingeniørstudiet og medisinstudiet. Det medisinske 

fakultetet har i dag totalt 1800 studenter fordelt på 15 ulike utdanninger. Universitetet og 

sykehuset har en felles visjon om å komme så tett på hverandre som mulig. Legeutdanningen 

bygger på den positive sirkulære læringsmodellen med problembasert læring, etter modell hentet 

fra England. Studentene har tidlig klinikk, med problembasert læring (PBL)i grupper på 10 

studenter. Det er mer enn nok søkere til studiet, og karaktersnittet for å komme inn er like høyt 

som i København. De fleste studentene er fra Nordjylland. Studentene gir gode tilbakemeldinger. 

Hele distriktet tas i bruk i den kliniske utdanningen, med utplassering i 5 sykehus samt i 

kommunehelsetjenesten. Utdanningen har mest klinikk av alle de medisinske fakultetene i 

Danmark, til sammen 42 uker (mot henholdsvis 13, 20 og 20 uker ved de øvrige fakultetene). 

Studentene blir tatt fantastisk godt i mot, noe som er viktig. Erfarne studenter blir brukt som 

legevikarer på regionens sykehus. Erfaringen er at det ikke er topp status blant alle klinikere å 

undervise, men sykehuset prøver å bedre dette ved å sette undervisningsoppgaven på dagsorden.  

Forskning 

Klinisk forskning er integrert som en kjernevirksomhet på linje med diagnostikk, behandling og 

pleie, der Klinisk institutt fungerer som brobygger mellom sykehuset og forskningen. Instituttet har 

korresponderende ledernivå med sykehuset og vektlegger god kommunikasjon på tvers. Instituttet 

ansetter alt undervisningspersonale. Sykehuset har gått fra 22 professorater i 2013 til ca 45 i 2017. 

Erfaringen er at man bør ha professorat i de fleste medisinske spesialiteter. Det har vært 

utfordrende å rekruttere og finansiere dette. Samtidig er det meget stor enighet om den positive 

betydningen av utdanning, forskning og innovasjon for den kliniske driften.  

Det er viktig å ha en strategi for hvordan forskningen skal breddes ut. Aalborg universitetssykehus 

har følgende strategi:  

 Alle avdelinger skal forske (BASIS) 

 På noen fagområder skal forskningen være en sentral del av virksomheten (p.t. 8 utvalgte 

områder) 

 På noen få utvalgte områder skal forskningen være excellent  

Sykehuset satset videre på de sterke spydspissene. Det ble avholdt konkurranse med egen jury og 

vinnerne ble litt mer prioritert med utstyr mm. Instituttleders stilling med ett ben i hver leir har 

vært viktig for å kunne øke forskningen.  I 2016 ble det publisert 874 artikler.   

Sykehusets erfaring er at forskning er like viktig for rekruttering som utdanning. Også medisiner- 

studentene involveres i forskningsprosjekter. Det er lagt ned mye arbeid i å bygge opp 
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profesjonalitet rundt forskningsstøtten.  Sykehuset peker på at forskning bedrer behandlings-

kvaliteten, holder personalet «skarpe» og gjør at nye evidensbaserte metoder raskere tas i bruk. 

Samarbeid med industrien om kliniske studier vektlegges fordi det gir viktige spin-off-effekter. 

Dette forutsetter imidlertid profesjonalitet og erfaring. Det er ansatt egne medarbeidere som jobber 

med dette, og som raskt kan forhandle frem budsjett og avtaler.  

Oppsummering 

Aalborg erkjente tidlig at det var nødvendig å gå for universitetsnivå. Regionen har finansiert mye - 

mellom 20-50 mill. ekstra pr. år - men synes de har fått mye igjen for satsningen. Regionen har blitt 

konkurransedyktig.  

 

3.4 Desentralisert legeutdanning  –  «Finnmarksmodellen» 

Sykehuset i Hammerfest har et nedslagsfelt på ca. 48 000 innbyggere, altså noe større enn syke-

huset i Flekkefjord (40 000). Hammerfest kommune har ca. 10 500 innbyggere (2017), og er Nord-

Norges eldste by (sammen med Vardø), med bystatus fra 1789. Handel og fiske har tradisjonelt 

vært viktige næringsveier. I 1944 brente tyskerne ned store deler av Finnmark, og i praksis hele 

Hammerfest. Etter krigen og frem til i dag har fiskeindustrien og trålerflåten vært store arbeids-

plasser. På 80-tallet startet boreaktiviteten i Barentshavet, med Snøhvitfunnet i 1984. Aktiviteten 

knyttet til dette gassfeltet har gitt Hammerfest store inntekter, og gjort det mulig å gjennomføre 

betydelige investeringer innen skole, barnehage, kultur og infrastruktur. Det er nå inngått en 

intensjonsavtale mellom kommunen, sykehuset og universitetet om nytt sykehusbygg midt i 

sentrum, samlokalisert med nytt universitetsbygg og nytt kommunalt helsebygg, med planlagt 

byggestart i 2020. 

Utdanning 

Kommunene i nedslagsfeltet har vært viktige samarbeidspartnere for sykehuset og Universitetet i 

Tromsø for å få etablert desentralisert legeutdanning i Finnmark. Som presentert i kap. 2.3 har det 

vært desentralisert legeutdanning i Nord-Norge siden etableringen av Universitetet i Tromsø i 

1972. Studentene har hatt sitt 5. studieår i distriktet. Fra og med 2009 har inntil 25 studenter også 

tatt 6. studieår i Nordland. Studentene har det samme studietilbudet som i Tromsø, med under-

visning basert på lokale krefter og undervisere fra Tromsø (ambulerende og gjennom fjern-

undervisning), samt noe undervisning i Tromsø.  

I 2012 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede om også Finnmark kunne ta 6. årsstudenter. 

Sykehuset, kommunene, Universitetssykehuset i Tromsø, Universitetet i Tromsø, Helse Nord, 

Fylkesmannen og Samisk helsetjeneste deltok i utvalget, som leverte sin rapport året etter, med 

følgende anbefaling: 

 12 studenter pr. studieår (5. og 6. studieår) 
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 Samme læringsmål som i Tromsø, med tillegg av ekstra kompetanse innen akuttmedisin, 

samisk helsetjeneste og samhandling 

 Tre læresteder: Hammerfest, Alta og Karasjok, med forpliktende samarbeid med 

kommunene om læringsarena og boliger 

Høsten 2017 startet UiT Norges arktiske universitet opp med et desentralisert studietilbud i 

Finnmark for de to avsluttende årene av medisinstudiet. Innføring av «Finnmarksmodellen» med to 

fulle studieår har medført en betydelig ressursøkning med:  

 9,8 kliniske årsverk fordelt på 15 fagområder 

 5,6 vitenskapelige stillinger i spesialisthelsetjenesten 

 1,4 vitenskapelige stillinger i allmennmedisin  

 

Fagansvarlig for studiet, overlege dr. med. Ingrid Petrikke Olsen, redegjør under om erfaringene så 

langt i Hammerfest.  

Forskning 

Hammerfest sykehus har følgende forskningsstrategi for perioden 2015-2020:  

 Tilrettelegge for forskning gjennom ledelsesforankring, kombinasjonsstillinger og 

finansiering av bistillinger ved UiT 

 Ved nyansettelser prioritering av medarbeidere med forskerkompetanse 

 Utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur med praktisk tilrettelegging og forskningsleder 

og forskningsstyre 

 Samarbeide med andre virksomheter som driver forskning 

Det pekes på at forskningsaktiviteten bidrar til å heve den samlede kompetansen i foretaket og gir 

økt stabilisering og rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Finnmarkssykehuset bruker ca. 0,7 % 

av samlede driftskostnader til forskning. Sykehuset i Hammerfest har 12 medarbeidere med 

doktorgrad (2017), og kan vise til stor forskningsaktivitet, publisering i anerkjente tidsskrifter og 

forskning som har hatt stor praktisk betydning for helsetjenesten i Finnmark, blant annet:  

 Ny viten om samisk barneoppdragelse 

 Betydningen av etnisitet hos behandlere i psykiatri/psykologi 

 Selvmord i samiske samfunn 

 Ungdom og rus – etnisitet 
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Finnmarksmodellen –  hva har den betydd? 
av Ingrid Petrikke Olsen, overlege dr. med, Sykehuset i Hammerfest 

I Finnmark startet vi prosjekteringen av desentralisert legeutdanning på 5. 

og 6. studieår senhøstes 2013. Det ble utarbeidet en prosjektrapport med 

budsjett som viste hvordan undervisningen kunne foregå. Dette gav 

fakultetsstyret ved det helsevitenskapelige fakultet sin tilslutning til i september 2015. Etter det 

har vi bygd oss opp sammen med samarbeidspartnere i Finnmarkssykehuset- klinikk Hammerfest 

og SANKS, de tre kommunene Hammerfest, Alta og Karasjok samt studentsamskipnaden. Det er 

gjort tilrettelegginger for undervisning på alle de lokalisasjoner hvor studentene får undervisning. 

Vi er så heldige at det bygges nye bygg i Finnmarkssykehuset hvor areal til våre studenter bygges 

inn. Vi har vært med å planlegge for nye bygg både i Karasjok og i Alta. Nå starter vi for alvor med 

planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest.  

Det er ansatt leger i bistillinger både fra kommunene og Finnmarkssykehuset. I legegruppa 

oppfatter jeg at det har vært stor glede og entusiasme for å undervise. Jeg har selv vært til stede på 

noen av mine kollegers timer og med selvsyn både sett og opplevd at de koser seg stort i rollen som 

underviser. Denne entusiasmen merker jo studentene. Kanskje er det grunnen til at de fortsetter 

som LIS 1 i Finnmark fra høsten? Trivselen og gleden over faglige diskusjoner, læring og mestring 

er veldig synlig, og langt over hva jeg hadde sett for meg da vi begynte å planlegge. Ja visst har det 

vært skjær i sjøen, men ikke flere enn at vi har kommet oss rundt og videre.  

Det første pilotkullet med fire studenter er nå uteksaminert etter å ha gjennomført de to siste 

studieårene og eksamener i Finnmark. Alle fire har bestått eksamen og de sier selv at det er en 

«lagseier». Akkurat den oppsummeringen forteller meg at de har oppfattet essensen av det å være 

lege i Finnmark. Vi samarbeider tett mellom tjenestenivåene, ambulerer mye og jobber veldig mye i 

tverrprofesjonelle team. Studentene har blitt utdannet innenfor denne desentraliserte rammen og 

kultur. Det har for eksempel vært helt selvfølgelig for oss at allmennlege og sykehuslege har 

planlagt undervisning sammen. Når vi har presentert denne måten å undervise på for andre har vi 

skjønt at det som faller så naturlig for oss, nødvendigvis ikke er det andre steder. Det har jo igjen 

styrket vår bevissthet på at vi legene i Finnmark som klinikere gjør veldig mye bra for gode 

pasientforløp.  Jeg vil også trekke fram at studentene har satt stor pris på å få innsikt i hvordan 

forståelse av at ulik kulturell bakgrunn gjør noe med et lege-pasient-møte. Vi har brukt samisk 

kultur som eksempel for å belyse det. 

For Finnmarkssykehuset har legeutdanningen medført tilførsel av flere kliniske årsverk, også 

innenfor fagområder som sykehuset ikke hadde tidligere. Noen av stillingene er allerede besatt og 

et rekrutteringsarbeid pågår i et trepartssamarbeid mellom UNN og universitet. Det er for tidlig å si 

om prosjektet vil medføre økt rekruttering av leger til Finnmark, enten ved at egne studenter 

forblir leger i Finnmark eller ved at det å jobbe i Finnmark blir mer attraktivt. Det vil tiden vise. Et 

mer stabilt legekorps i Finnmark vil bety utrolig mye for befolkningen i Finnmark. Ikke bare 

gjennom kontinuitet i behandlerrollen, men også for å få til god faglig utvikling. Og så mener jeg at 
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de store universitetsmiljøene trenger å få innslag i undervisningen fra oss generalister som jobber 

på lokalsykehus eller i allmennpraksis. Utdanningen blir bedre og studentene forberedes til lege-

rollen på en god måte. 

Hammerfest ,  jun i  2 018,  Ingr id  Petr ikke Olsen  
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4. INTERN KARTLEGGING 

I dette kapittelet presenteres status ved Sørlandet sykehus som utdanningsinstitusjon og som 

forskningsinstitusjon.  Rollen som utdanningsinstitusjon beskrives av org. direktør og enhetsleder 

ved Enhet for utvikling og utdanning, og tidligere forskningssjef forteller historien om etablering av 

forskningsenheten på 2000-tallet. Seksjonsleder ved Seksjon for e-helse, Avdeling for teknologi og 

e-helse, skriver om det omfattende samarbeidet mellom sykehuset og UiA innen e-helse, teknologi 

og kunstig intelligens i kap. 4.3.   

Forskningssjef og prosjektleder har hatt et stort antall kartleggingssamtaler med erfarne ledere og 

medarbeidere i Sørlandet sykehus som det redegjøres for i kap. 4.4.  

4.1 Sørlandet sykehus som utdanningsinstitusjon  

Av org.  direktør Nina Føreland og enhetsleder  Bente Jahnsen, Enhet for 
Utvikl ing og utdanning  
 

Utdanning av helsepersonell er en av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene (Spesialist-

helsetjenesteloven §§ 3-5, 3-8). Utdanning er også hjemlet i Helseforetaksloven §§ 1 og 2. For de 

regionale helseforetakene er det fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for 

forskning og utdanning av helsepersonell, samt regulere samarbeidet mellom de regionale helse-

foretakene, universiteter og høgskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler). 

SSHF må sikre at vi har nok medarbeidere med riktig kompetanse for framtiden. Helsetjenesten er 

stadig i endring, og det er økende behov for kompetanse utover grunnutdanning. Helseforetakene 

er lovpålagt å gi medarbeidere systematisk opplæring for å sikre at de til enhver tid innehar 

nødvendig kompetanse. SSHF har et velfungerende samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) 

innen helseutdanninger, og har etablert et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge for videre-

utdanning av jordmødre. 

Vi har studenter i praksis fra mer enn 20 ulike utdanningsløp. De fleste er sykepleier- og 

bioingeniørstudenter. Vi har lærlinger innen flere fagfelt. Siden 2014 har SSHF hatt ordning med 

lønn under utdanning for 32 sykepleiere som skal sikre tilstrekkelig rekruttering og kompetanse 

innen anestesi, operasjon, intensiv, barnesykepleie samt jordmødre.  Sykehuset i Arendal har 

samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo for klinisk praksis for leger i grunnutdanningen. Alle 

avdelinger tar i mot legestudenter for hospiteringsopphold. Innenfor flere fagområder kan leger gå 

hele spesialistløpet ved Sørlandet sykehus. 

Samarbeidsarenaer med universiteter og høyskoler  

Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og høgskolene samt NTNU Gjøvik, 

Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge (fra 8.6.18) og OsloMet: Helse- og omsorgs-

departementet har stilt krav om at de regionale helseforetakene skal sikre et kvalitativt godt tilbud 

og tilstrekkelig kapasitet i utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som 
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læringsarena. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, 

videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av 

arbeidsgiveren. 

SSHF, UiA og kommunene på Agder har et godt trepartssamarbeid som er formalisert i Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO). Dette formelle organet har som formål å regulere samarbeidsformer for 

forskning, innovasjon og utdanning, og beskrive partenes gjensidige ansvar, oppgaver, rettigheter 

og plikter. Det er i tillegg etablert formelle samarbeidsorganer mellom SSHF og følgende fakultet 

ved UIA:  

1. Samarbeidsorganet mellom SSHF, kommunene i Agder og Universitetet i Agder, Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap. Avtalen har som formål å regulere og fremme gode samarbeids-

former, samt belyse partenes gjensidige rettigheter og plikter.  Avtalen tar også sikte på å 

fremme felles faglig utvikling og forskning. Avtalen omfatter kliniske studier innen helsefag der 

fag- og studieplaner forutsetter praksis i spesialisthelsetjenesten. Det inngås særavtaler om 

særlige praksisstudier, personellutveksling, etter- og videreutdanning samt utviklingstiltak, 

simulering og kvalitetsforbedrende tiltak og forskningssamarbeid. 

 

2. Samarbeidsorgan for bioingeniørstudiet (BIS) - Samarbeidsavtale mellom SSHF og UiA, 

Fakultet for teknologi og realfag. Rådgivende organ for samarbeid om praksisstudier, 

veiledning, undervisning, kompetansebygging og studieutvikling for bioingeniørstudiet. 

 

Traineestil l inger for nyutdannede sykepleiere  

Denne ordningen ble opprettet i 2014 for å bedre overgangen fra student til arbeidstaker, samtidig 

som SSHF hadde fokus på å øke antall 100 %-stillinger. Stillingene var et tilbud til nyutdannede 

sykepleiere. De ble ansatt i en rulleringsordning på åtte måneder mellom medisinske, kirurgiske og 

psykiatriske enheter.  Etter to år var de attraktive medarbeidere i hele SSHF. 22 nyutdannede 

sykepleiere har fullført programmet, mens 6 medarbeidere er ferdige i 2019. 

Lærlinger 

I tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser (underskrevet i samarbeid med 

Spekter), er oppdraget fra HSØ å arbeide for flere lærlingeplasser. Særlig gjelder dette helsefag-

arbeidere. SSHF har til enhver tid ca. 50 lærlingeplasser, med hovedvekt på ambulansefag og 

helsefagarbeidere. SSHF arbeider kontinuerlig for å øke antall lærlingeplasser.  

SSHF som utdanningsinstitusjon fram til  2035  

Samarbeid med universitet og høyskoler om utdanning av helsepersonell kan ha stor betydning for 

å rekruttere og beholde fagpersoner ved SSHF. De siste årene har flere sykehus etablert 

desentralisert legeutdanning i samarbeid med et universitet. Det er den såkalte «lakseeffekten» 

som er ønskelig å oppnå; tendensen til at der du utdanner deg, velger du også å jobbe etter endt 

utdanning. SSHF ønsker derfor fortsatt høy prioritering av forskning og flere PhD-stipendiater, og 
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vil samtidig etablere et vesentlig sterkere samarbeid med et medisinsk fakultet for å ta økt ansvar i 

legeutdanningen. 

SSHF ønsker å videreføre det gode samarbeidet med UiA. Det bidrar til å sikre god rekruttering av 

sykepleiere, spesialsykepleiere og bioingeniører. SSHF ønsker fortsatt å være en stor utdannings-

institusjon med et godt samarbeid med universiteter og høyskoler. SSHF ønsker mer samarbeid for 

å få økt innflytelse på utdanningene og bidra til at disse er innrettet mot foretakets behov samt 

finne en balanse mellom teoretisk undervisning og klinisk arbeid. SSHF vil i samarbeid med UiA 

legge til rette for flere kombinasjonsstillinger mellom sykehuset og universitetet både på PhD-nivå, 

masternivå og bachelornivå for å beholde god kompetanse i sykehuset i framtiden.  

Nasjonale analyser viser at det vil bli mangel på sykepleiere i Norge i framtiden og at det er behov 

for at utdanningskapasiteten økes. SSHF vil bidra til å øke antall praksisplasser for å sikre framtidig 

rekruttering. 

UiA viderefører desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med SSHF. Ordningen bidrar til 

bedre rekruttering til Listerområdet. Til dette kullet rekrutteres det nesten utelukkende Agder-

studenter (42 av 45 studenter), hvorav 36 fra Vest-Agder og 6 fra Aust-Agder. SSHF vil tilstrebe å 

øke antallet lærlingeplasser på flere områder, blant annet helsefagarbeidere. Det gode samarbeidet 

med opplæringskontorene i Agder skal videreutvikles. 

Teknologisk og faglig utvikling innebærer endringer i kompetansebehov. Foretaket kan få økt 

behov for fysikere, farmasøyter, teknologer/ingeniører og statistikere. Implementering av nye 

undersøkelsesmetoder og ny teknologi ventes å øke behovet for radiologer de neste årene.  

Ambulansetjenesten står overfor store utfordringer knyttet til rekruttering. Fram til 2017 har 

hovedvekten ligget på ambulansefagarbeidere, men tilgang på personell og ambulansetjenestens 

endrede oppgaveområder krever i større grad personell med høyere utdannelse. Samtidig som det 

skal rekrutteres nye medarbeidere skal dagens medarbeidere tilføres kompetanse slik at de får 

mulighet til å være med også i den moderne ambulansetjenesten. Det foreligger nasjonale og 

politiske føringer om at framtidig ambulanseutdanning skal ligge på bachelornivå. 

SSHF samarbeider med utdanningsinstitusjoner og kommuner for å sikre riktig kompetanse i 

regionen. SSHF samarbeider også med eksterne aktører for å få innflytelse på innhold og 

gjennomføring av helseutdanning.  
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4.2 Sørlandet sykehus som forskningsinstitusjon   

Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus ble etablert i 2003. En viktig første målsetting var å øke 

antall medarbeidere med doktorgrad. Tidligere forskningssjef Svein Gunnar Gundersen forteller 

nærmere om erfaringene fra oppbyggingen av forskningsaktiviteten i Sørlandet sykehus, se vedlegg 

2.  I dag har mange avdelinger forskning integrert som en sentral del av sin virksomhet. Sørlandet 

sykehus brukte i 2017 1,3 % av driftskostnadene på forskning. Dagens forskningsaktivitet 

beskrives slik i Utviklingsplan 2035 (mars 2018):  

«I nasjonal og internasjonal sammenheng har SSHF spesielt sterke forskningsmiljøer innen 

nevrologi/ flåttbårne sykdommer, revmatologi, gastroenterologi, kardiologi, onkologi, kvinne-

sykdommer, rus og psykiatri, og tematisk innen epidemiologi, livsstilintervensjon, livskvalitet og 

helseøkonomi. PhD-prosjekter ved SSHF er som regel eksternt finansiert for somatikk, mens det 

innen psykisk helse og TSB i større grad også er internt finansierte PhD-prosjekter.  

SSHF er med i nasjonale forskningsnettverk innen de fleste fagfelt. I tillegg har SSHF innledet 

samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS for videooverføring av kurs, og når formåls-

tjenlig, gjennomføring av lokale kurs. Dette er ressurseffektivt med hensyn til personalressurser og 

økonomiske ressurser. Forskningsenheten har et utstrakt internasjonalt samarbeid og en rekke 

avdelinger har faglig samarbeid med ulike samarbeidspartnere.» 

Forskningsaktivitet rapporteres og måles blant annet gjennom antall publiserte forskningsartikler 

og antall avlagte doktorgrader. Kombinasjonen av antall publikasjoner og antall nye doktorgrader 

omregnes til forskningspoeng, som igjen avgjør hvor mye ressurser som overføres fra Helse Sør-Øst 

til Sørlandet sykehus for finansiering av forskning. Antall og andel artikler som er publisert i såkalte 

nivå 2-tidsskrifter (de tidsskriftene det er vanskeligst å få publisert i), samt antall og andel artikler 

med internasjonalt samarbeid, blir også målt, og påvirker poengberegningen. De to siste 

indikatorene sier også noe om kvaliteten på forskningen.   
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Sørlandet sykehus har nå ca. 65 medarbeidere 

med doktorgrad. De fleste av disse er leger. 

Leger som tar doktorgrad jobber i stor grad 

samtidig i klinikken. De fleste fortsetter også å 

jobbe klinisk etter avlagt doktorgrad, 

kombinert med fortsatt forskning, veileder-

oppgaver eller bistillinger i akademia. Dette 

betyr at forskningen ved Sørlandet sykehus er 

nært koblet til den kliniske virksomheten. Store 

deler av den kliniske forskningen - ved alle 

sykehus – handler om evaluering og utvikling 

av trygge og forsvarlige undersøkelser og 

behandlinger, og kommer derved pasientene 

direkte og raskt til gode. 

For sykepleiere og andre profesjoner har det 

ikke i samme grad vært tradisjon for 

kombinasjonsstillinger mellom klinikk og 

forskning. Det er uheldig, da det betyr at 

disse medarbeiderne ofte vil velge andre 

arbeidsgivere, for eksempel UiA, etter avlagt 

doktorgrad. Sørlandet sykehus skal derfor i 

løpet av 2018 utarbeide forslag til strategi 

for hvordan vi skal beholde medarbeidere 

med PhD (ev. i kombinasjonsstillinger med 

universitet), samt bruke og videreutvikle 

denne forskerkompetansen på en best mulig 

måte.   

I 2016 hadde Sørlandet sykehus en 

imponerende høy andel publikasjoner i nivå 

2-tidsskrifter (>30 %). Også i 2017 var 

andelen tett oppunder målsettingen fra Helse- 

og omsorgsdepartementet. Når det gjelder 

grad av internasjonalt samarbeid rundt 

forskningen har Sørlandet sykehus også her 

gode resultater, og oppfylte i 2017 kravet fra 

HOD om minimum 40 %.  
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Sørlandet sykehus har tidligere vært det ikke-universitetssykehus som har forsket mest. Dette er 

fortsatt vedtatt målsetting, jfr. 

Utviklingsplan 2035, (s. 5)xvi:  

 «SSHF er det ikke-

universitetssykehuset i landet 

med størst forskningsaktivitet 

 SSHF er et av de ledende 

sykehusene i Norge innen 

helseinnovasjon  

 SSHF er en pådriver for 

samhandling mellom sykehus, 

kommune og universitet innen 

forskning og innovasjon»  

Det siste året har imidlertid flere andre ikke-universitetssykehus aktivt arbeidet for å øke sin 

forskningsaktivitet, og både Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken hadde i 2017 

større publiseringsaktivitet enn Sørlandet sykehus.   

Det er tidligere i rapporten påpekt at forskningen ved Sørlandet sykehus, grovt sett, må fordobles 

dersom sykehuset skal komme opp på samme nivå som ved Stavanger universitetssjukehus. Dette 

betyr ikke at forskningsaktiviteten ved alle avdelinger skal dobles. Mange avdelinger har allerede 

forskning som en integrert og viktig del av sin virksomhet. Dette gjelder for eksempel Senter for 

kreftbehandling, Nevrologisk avdeling, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, Avdeling for rus- 

og avhengighetsbehandling, hjerteseksjonen i Arendal, Gyn/Obst. avdeling i Arendal, 

Kvinneklinikken i Kristiansand mfl. Andre avdelinger har lite eller ingen forskningsaktivitet, og 

mange av disse må løftes. Dette gjelder blant annet de indremedisinske avdelingene i Kristiansand 

og Flekkefjord, og de kirurgiske avdelingene ved alle lokasjoner.  

Tabellen under viser noe av forskjellen mellom Sørlandet sykehus og Stavanger 

universitetssjukehus innen forskningsaktivitet/universitetsfunksjoner:  

2017 
Sørlandet 

sykehus 

Stavanger 

universitets- 

sjukehus 

Antall medarbeidere med doktorgrad 65 170 

Antall disputaser 6 9 

Antall professorater  8 30 

Antall publikasjoner/publikasjonspoeng 117/88 260/173 

Andel publikasjoner nivå 2  19 % 24 % 

Andel publikasjoner med internasjonalt samarbeid  45 % 63 % 

Andel avsatt til forskning av totale driftskostnader 1,3 % 1,6 % 
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4.3 Samarbeid med UiA innen e-helse, velferdsteknologi og kunstig 
intell igens  

Av seksjonsleder Even Krogstad, Seksjon for e -helse, Avdeling for 
teknologi og e-helse 
 

Samfunn i  endring 
Ny teknologi fører nå til store strukturelle endringer i samfunnet. Store internasjonale bransjer som 

media, hotell, drosje, handelsvirksomhet, produksjonsvirksomhet, bank og finansnæring m.m., 

utfordres nå av nye aktører, som basert på teknologi og samhandlingsløsninger, etablerer helt nye 

strukturer for forretningsdrift. Dette fører til at mange av de store aktører innen definerte bransjer 

vil forsvinne om de ikke evner en radikal omstilling. Bransjer som media, bank og forsikring er midt 

oppe i disse prosesser nå, der de utfordres av automatiserte produkter og nye aktører (sosiale 

medier), med enorme kundedatabaser som rettes inn mot nye kundesegmenter.  

Andre bransjer utfordres av delingsøkonomien. Denne teknologien utnytter den nye muligheten 

ved at alle nå er «på nett», og at man dermed har mulighet for å kople dem med behov med de som 

har ledige ressurser. Denne muligheten tilrettelegger for mer optimalisert drift og mindre sløsing. 

Sektorer som vil restruktureres de kommende år er typisk drosjenæringen og hotelldrift, men også 

bilbransjen utfordres av delingsøkonomien (hvorfor eie bil?). Handelsvirksomhet er allerede 

utfordret av netthandel og ekspertene mener at Norge i løpet av få år vil ha butikker uten betjening. 

Amazon er allerede i drift med slike løsninger i USA. Kamerateknologi registrerer hva kunden tar 

med seg, og dette faktureres direkte.   

Disse teknologiske utviklingstrender har selvfølgelig også relevans for helsesektoren og oss i 

spesialisthelsetjenesten. Muligens blir utfordringene større for oss enn for andre bransjer, siden vi 

tradisjonelt har vært og er konservative og lite endringsvillige. 

Trender som påvirker spesialisthelsetjenesten  

Helsesektoren står overfor store endringer de kommende år som følge av den pågående 

digitalisering av samfunnet, også kalt det digitale skiftet. Det er ikke helt enkelt å forutsi hvordan 

endringene vil påvirke spesialisthelsetjenesten, men enkelte funksjonelle endringstrekk er nå 

ganske tydelige: 

Kunstig intelligens: Kunstig intelligens vil i løpet av årene som kommer i større og større grad bli 

brukt til å forsterke menneskelige evner i helsevesenet. Ikke bare vil den ha en kognitiv dimensjon 

og en vid kunnskapsbase, men den vil også etter hvert bli legemliggjort for eksempel gjennom at 

man tar i bruk roboter med kunstig intelligens. Det vil si at den kunstige intelligensen er i og av 

verden, at den kan sanse, reagere og handle på vår verden. Nåværende kunstig intelligens blir 

stadig bedre til mønstergjenkjenning, men mangler evnen til å definere sine egne tankeprosesser 

eller å handle på egen hånd. Ganske snart vil vi se at kunstig intelligens vil kunne applisere sin 

kunnskap på seg selv og sine omgivelser. Istedenfor bare å ha rollen som rådgivere, så vil 
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fremtidige datasystem og roboter i helsevesenet være i stand til å handle på egen hånd når det er 

behov for det, og de vil være i stand til å forklare nøyaktig hvorfor de handlet som de gjorde. 

Beslutningsstøtte: Kunstig intelligens og maskinlæring vil åpne opp for bedre og mer avansert 

diagnostisk støtte for behandlere, men også for pasienter og pårørende. Klinisk personells 

arbeidshverdag vil endres ved at man vil bli mer avhengig av teknologisk støtte for å stille bedre og 

mer presise, kvalitetssikrede diagnoser. Diagnostisering vil i større grad bli basert på 

sammenstilling og analyse av en stor mengde kliniske data, hvor også seneste forskning og 

pasientens risikoprofil inngår (DNA). Siden denne teknologien også i større grad vil bli gjort 

tilgjengelig for pasienten, vil det føre til mer opplyste (og muligens engstelige) pasienter.  

Automatisering: Administrative prosesser vil i større grad automatiseres enn i dagens sykehusdrift. 

Automatisering av fysisk tunge men også av presisjonskrevende prosesser, vil fortsette. Mini-

invasive prosesser vil øke i omfang, med mer automatisering. Operatør og pasient behøver ikke 

lenger være i samme fysiske miljø.   

Hjemme/avstand oppfølging og monitorering: Oppfølging og overvåkning av klinisk utvikling vil i 

større grad skje hjemme hos pasienten. Både sykehus og den kommunale helsetjenesten vil ha 

behov for å følge opp pasienten hjemme. Dette krever trolig helt andre samarbeidsstrukturer enn 

dagens praksis. 

Informasjonsdeling: Manglende informasjonsdeling mellom aktørene i helsetjenesten fører i dag til 

sløsing og dårlig kvalitet i behandling av enkeltpasienter. Det forventes at fremtidens 

dialogløsninger finner en bedre balanse mellom konfidensialitet og tilgjengelighet. 

Sentraliserte felles støttefunksjoner  

Den teknologiske utviklingen innen helsesektoren i Norge utvikler seg i retning av koordinerte 

sentraliserte løsninger. Disse løsninger utvikles som felles regionale og nasjonale løsninger, 

koordinert av Direktoratet for e-helse. Løsningene vil for en stor del understøtte intern klinisk drift, 

og basis samhandling mellom nivåene i helsesektoren og på tvers av sykehus.  

Samarbeid mellom SSHF og Universitetet i  Agder innen teknologi -

relaterte fag 

Utvikling og utprøving av nye kliniske støttefunksjoner og arbeidsprosesser bør skje tett på og i tett 

dialog med de kliniske fagmiljøene. SSHF og UiA har lange tradisjoner for samarbeid og utnyttelse 

av kompetanse på tvers av organisasjonene.   

Universitetet i Agder har en fagprofil som er rettet inn mot flere av de utfordringer som 

spesialisthelsetjenesten vil møte de kommende år. Det utdannes blant annet kandidater på BSc-, 

MSc- og PhD-nivå innen kunstig intelligens (CAIR), mekatronikk/robotikk (MIL) og helse-

informatikk. Det er i dag betydelig samarbeid mellom UiA og SSHF om utveksling av oppgaver og 

problemstillinger inn mot mastergrad og doktorgradsstudenter.  Ved UiA har Senter for e-Helse og 
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Agder living lab spesielt fokus på problemstillinger innen samhandling mellom nivåene i 

helsesektoren og på hjemmemonitorering av pasienter. 

Når UiA frem mot sommeren 2019 etablerer et helserelatert innovasjons-, utviklings- og testsenter 

I4Helse (I4H), er det naturlig for SSHF å bidra tett i etableringen. De 4 I’ene i I4Helse står for Ide, 

Involvering, Innovasjon og Implementering. Tanken bak dette er å etablere raske innovative 

prosesser, eller raske prosesser fra Ide til Implementasjon. Dette gjøres ved å bygge fasiliteter som 

forener akademia, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, og e-helse-relatert næringsliv. 

Dette lokale «samarbeidsclusteret» vil etablere tette samarbeidsrelasjoner til SSHF og til e-helse-

miljøer nasjonalt og internasjonalt. 

 

4.4 Kartleggingssamtaler med ledere og medarbeidere  

Forskningssjef og prosjektleder har hatt til sammen 70 kartleggingssamtaler med ledere og med-

arbeidere internt i SSHF. Utvalget er ikke et representativt utvalg, men det er lagt vekt på å få 

deltagelse fra alle aktuelle klinikker, fra ulike fagmiljø og fra ulike profesjoner. Samtalene har – uten 

unntak – vært interessante og lærerike, og reflekterer at sykehuset er en virksomhet med 

kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere.  

Samtalene har fulgt en semistrukturert mal, der 

deltagerne blant annet ble spurt om:  

 Slik du tenker om dette nå, synes du 

ambisjonen om å bli universitetssykehus er 

en viktig ambisjon for Sørlandet sykehus? 

Hva er din grunnholdning til dette for SSHF 

som foretak?  

 Hva tenker du er de viktigste argumentene 

for å bli universitetssykehus? Hvorfor? 

 Hva tenker du er de viktigste argumentene 

for ikke å gå for en slik endring? Hvorfor?  

 Hvis du mener at Sørlandet sykehus bør bli 

universitetssykehus, hvordan mener du at 

sykehuset bør jobbe for å kunne oppfylle 

vilkårene for dette?  

 

Hovedkonklusjonene fra samtalene/intervjuene ble samlet i en skriftlig oppsummering, som 

deltagerne senere fikk til gjennomlesning og godkjenning. Disse oppsummeringene er senere brukt 

i arbeidet med denne kartleggingen, se spesielt kapittel 5. Noen av dem vi snakket med ble også 

Hvem har vi snakket med?  

Klinikk for somatikk Arendal: 13  

Klinikk for somatikk Kristiansand: 26 

Klinikk for somatikk Flekkefjord: 7 

Medisinsk serviceklinikk: 12 (SSA, SSK, SSF) 

Klinikk for psykisk helse: 10 (SSA, SSK, SSF) 

Fagavdelingen: 2 (SSA, SSF) 
 

Leger: 56 

Andre profesjoner: 14 
 

Kvinner: 33 

Menn: 37 
 

Medarbeidere/ledere med doktorgrad: 30 
 

Ledere: 28 
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bedt om å selv lage en personlig tekst til rapporten – se vedlegg 3. Dette er gjort for å få gitt et bedre 

bilde av det mangfoldet av innspill som kom frem i samtalene.  

Hovedinntrykket er at overraskende mange - og et solid flertall - stiller seg positive til ambisjonen. 

Vi hadde forventet mer skepsis og en mer avventende holdning. Medarbeidere og ledere som 

jobber i Arendal og Flekkefjord legger som en klar forutsetning for sin positive holdning at 

ambisjonen må omfatte alle lokasjoner i foretaket. Følgende tre hovedargumenter vektlegges av de 

som er positive til ambisjonen:  

 økt forskning og økt ansvar for utdanning vil bidra til bedre kvalitet på utredning og 

behandling 

 ambisjonen vil bidra til å rekruttere og beholde dyktige fagfolk 

 ambisjonen vil kunne virke samlende på fagmiljøene 

 
Sammenhengen mellom forskning, utdanningsansvar og kvalitet: Både ledere og medarbeidere 

fremhever at det å ha forskning og utdanning som en integrert del av virksomheten får direkte 

betydning for kvaliteten i behandlingstilbudet. Flere mener at det i dag ikke er mulig å opprettholde 

et faglig høyt nivå i et helt fagmiljø uten forskning; «Forskning lærer deg å vurdere kunnskap, hever 

den faglige diskursen i avdelingen og løfter hele miljøet». Det fremheves at ny kunnskap vurderes 

kritisk og systematisk, at drøftingene på morgenmøtene blir annerledes, og at det blir lettere å sikre 

kontinuerlig kvalitetsforbedring. Tilsvarende for det å ha studenter: Avdelingen forpliktes da på å 

være i front i kunnskap, medarbeiderne skjerpes, og det å få unge dyktige studenter inn i kollegiet 

inspirerer og utvikler miljøet. Eller som det ble sagt av en leder: «Der opplæring skjer, vil 

prestasjonsfremming være i fokus». Også flere av de som var kritiske eller negative til ambisjonen 

om universitetssykehus ønsker økt forskning og utdanningsansvar for leger – med samme 

begrunnelse som over: Både undervisning og forskning gjør det lettere å stille kritiske spørsmål 

ved egen virksomhet og sikre løpende arbeid med kvalitetsforbedring.  

Å rekruttere og beholde: Alle lokasjoner i Sørlandet sykehus har rekrutteringsutfordringer. Det 

varierer mellom fagområdene og over tid, men vanligvis er det sjelden flere kandidater å velge i. Til 

tross for utstrakt bruk av rekrutteringstillegg har for eksempel Klinikk for psykisk helse p.t. et stort 

antall vakante stillinger for psykiatere. Kristiansand hadde over flere år store utfordringer med å 

rekruttere urologer, og før det igjen lå det radiologiske legemiljøet nede i en årrekke. Medarbeidere 

og ledere i Arendal påpeker at det er krevende å rekruttere, og sykehuset i Flekkefjord har som 

tidligere nevnt nå en akutt rekrutteringsutfordring innen kirurgiske fag. Avdelinger som opplever 

dette vet hvor anstrengende en slik situasjon er for medarbeiderne, og at det ofte får direkte 

konsekvenser for behandlingstilbudet. Også for andre profesjoner er det vanskelig å rekruttere, og 

det er kjent at rekruttering av helsepersonell vil bli en økende utfordring for både kommunehelse-

tjenesten og spesialisthelsetjenesten i årene som kommer.  

Sørlandet sykehus ligger lengst vekk fra universitetssykehusene i vår region, og nyter ikke godt av 

det felles arbeidsmarkedet for sykehus på Østlandet.  Stavanger bygger nå nytt universitetssykehus, 
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samlokalisert med universitetet, og vil få ytterligere økt rekrutteringskraft. Flere peker på at en 

ambisjon om å bli universitetssykehus kan bidra til å lage et nødvendig regionalt tyngdepunkt, som 

gir Agder en selvstendig og egen rolle, mellom de to knutepunktene Oslo og Stavanger. Mange 

mener det er behov for slike grep, for å unngå at regionen havner i en «bakevje» som ikke evner å 

rekruttere.   

Alle de medisinske fakultetene har i dag egen forskerlinje, der studentene kan starte arbeidet med 

doktorgrad underveis i medisinstudiet. Flere og flere unge vil ønske å kunne forske som en del av 

yrkeskarrieren. Dersom alle lokasjoner i Sørlandet sykehus kan tilby mulighetene for å forske, 

samarbeide og ha forskningsnettverk med andre sykehus, samt med forskningsmiljø nasjonalt og 

internasjonalt, mener mange at det vil virke rekrutterende og bidra til å beholde kompetente 

medarbeidere. Miljøet ved Senter for kreftbehandling er et sterkt eksempel på dette. Mange mener 

at det er ingen grunn til at ikke leger og andre medarbeidere også i Flekkefjord kan ta doktorgrad, 

delta i små og større studier og over tid bygge opp et miljø der forskning er en del av den ordinære 

virksomheten også her.   

Erfaringene som er presentert i kapittel 3 viser at «lakseeffekten» er sterk innen helse, altså at 

utdanningsansvar er rekrutterende. Dette er effekter som delvis tas ut allerede i dag gjennom 

spesialistutdanningen, men som mange mener kan forsterkes ved at også deler av grunn-

utdanningen kan legges til Agder: «Det blir lettere å få tilgang til flere, og tidligere tilgang til de 

beste – og glitrende - hodene».  

Ambisjonen vil kunne virke samlende på fagmiljøene: Sørlandet sykehus har dessverre en lang og 

uheldig tradisjon med uenighet mellom lokasjonene i foretaket. Dette er vanligvis knyttet til 

lokalisering av oppgaver og funksjoner, organisering, ledelse og/eller ressursfordeling, sjeldnere 

om fag, og aldri om enkeltpasienter. Ofte blir allikevel fagmiljøene involvert i konfliktfylte og 

utmattende prosesser som gjør det vanskeligere å samarbeide også om faglig utvikling. I de 15 

årene Sørlandet sykehus har bak seg som organisasjon har det i liten grad vært mulig å samle de 

ulike fagmiljøene om en felles visjon eller retning. Unntaket her er forskningen, som i stor grad har 

fungert som «lim i organisasjonen», og brakt medarbeidere sammen på tvers av lokasjonene. 

Miljøer som forsker sammen har lettere for å samarbeide klinisk, fordele oppgaver seg i mellom og 

finne gode løsninger. Mange peker på at en felles ambisjon internt i Sørlandet sykehus om å bli 

universitetssykehus kan bli sett på som en etterlengtet, faglig positiv marsjordre til hele 

organisasjonen. Mange uttrykker et savn etter en slik samlende faglig retning og ambisjon. 

Noen var mer avventende kritisk eller klart negative til en ambisjon om å bli universitetssykehus. 

Følgende fremheves som de tre mest sentrale motargumentene: 

 ambisjonen kan kreve så mye ressurser at det vil gå ut over pasientbehandlingen 

 skepsis til om Sørlandet sykehus er stort nok til å aksle oppgaven 

 sterk motstand fra Helse Sør-Øst RHF 

 



 

 34 

U
n

iv
er

si
te

ts
sy

ke
h

u
s 

i A
gd

er
? 

| 
 3

0
.0

6
.2

0
1

8
 

Ambisjonen vil kreve så mye ressurser at det går ut over pasientbehandlingen: Det påpekes at det 

allerede i dag er mangel på samsvar mellom budsjett og oppgaver for de kliniske avdelingene. En 

ambisjon om universitetssykehus vil kunne forverre dette dersom de kliniske budsjettene kuttes 

for å finansiere utdanning og forskning. Dersom tilførsel av ekstern frisk finansiering ikke blir stor 

nok, kan nettoeffekten for behandlingstilbudet bli negativ. Spesielt i sykehuset i Flekkefjord 

beskrives en uttalt frykt for at ambisjonen kan være så kostnadskrevende at den vil kunne medføre 

store kutt i bevilgningene til den ordinære driften.  

Alle – også de som er positive til ambisjonen – påpeker at det må føres nøye kontroll med at 

opplæringen fungerer. Sørlandet sykehus må være villig og dedikert til oppgaven, og det må være 

avsatt tilstrekkelig ressurser til utdanningsoppgavene, slik at dette ikke blir en salderingspost.  

Flere peker også på friksjonen mellom forskning og klinikk. Det er krevende å planlegge 

virksomheten dersom for mange medarbeidere skal forske samtidig. De som ikke forsker, kan 

oppleve at de må bære for stor del av byrden med den kliniske virksomheten, og at det er for få som 

bidrar til kontinuiteten i klinikken. Dersom legene også i tillegg skal undervise, kan det gå 

ytterligere ut over pasientkontinuiteten, og det blir enda mer krevende å planlegge. Dette er kjente 

problemstillinger for alle universitetssykehusavdelinger, og er også gjenkjennelig for de 

avdelingene i Sørlandet sykehus som allerede har forskning integrert i virksomheten.  

Er Sørlandet sykehus stort nok? Noen uttrykker skepsis til om Sørlandet sykehus er stort nok til å 

aksle oppgaven. Er pasientgrunnlaget stort nok og bredt nok til å ta en vesentlig del av lege-

utdanningen? Vil sykehuset klare å forske nok, dekke bredt nok spekter av forskningsoppgaver og 

opparbeide mange nok og store nok forskningsmiljø/-klynger? Hvordan skal for eksempel kravet 

om biomedisinsk grunnforskning oppfylles? Kan Sørlandet sykehus risikere å bli et «universitets-

sykehus light» - slik noen sentraliserte miljøer omtaler Stavanger universitetssjukehus? Altså at det 

ikke er mulig å oppnå god kvalitet på undervisningen og bred og god nok forskning? Å hele tiden 

måtte berettige sin eksistens som evig «lillebror» kan bli krevende.  

Noen ønsker å hente ut effekten og fordelene med økt forskning og utdanning uten å gå hele veien 

og bli universitetssykehus, for eksempel gjennom å delta i kompetanseallianser. 

Er det mulig å snu Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo? Som påpekt i kapittel 2 forutsetter en 

ambisjon om å bli universitetssykehus at det regionale helseforetaket ønsker dette. Fortrinnsvis 

bør Sørlandet sykehus samarbeide med Universitetet i Oslo om legeutdanning. Noen peker på at det 

er lite sannsynlig at miljøene i Oslo vil endre sin holdning til dette spørsmålet, og viser til tidligere 

betydelig motstand fra Oslo både på etablering av Senter for kreftbehandling, PCI-virksomheten i 

Arendal og ikke minst Universitetet i Agder.   

Uansett hvilken holdning man hadde til ambisjonen var det enighet om følgende:  
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 Ambisjonen vil forutsette tilførsel av friske eksterne midler i oppbyggingsfasen. Det er ikke 

mulig å realisere en slik ambisjon innenfor nåværende rammer. Dette gjelder uten unntak 

og for alle lokasjoner.  

 Det var også stor grad av enighet om at det å ha forskning og utdanningsansvar som en 

integrert del av virksomheten er positivt og bør etterstrebes – også om man velger å ikke 

gå for en ambisjon om å bli universitetssykehus.  

I vedlegg 3 kan du lese mer om hva følgende ledere og medarbeidere mener om ambisjonen:  

 «Jeg frykter at den kliniske virksomheten blir skadelidende», Ole Høie, overlege dr. med., 

avdelingssjef Medisinsk avdeling Arendal 

 «..det ikke er noe tvil om at integrert forskning i klinikken fører til økt rekruttering av 

kompetente og engasjerte leger, og dermed mer effektiv og bedre behandling av pasientene», 

Christian Kersten, overlege dr. med., Senter for kreftbehandling 

  «En kreativ uro som må til! Klinikk er ikke nok!», Line Pedersen, PhD, Lege i spesialisering, 

Medisinsk avdeling Kristiansand 

 «Vi bør ha et krystallklart mål om å være det kraftsenteret mellom Oslo og Stavanger som 

regionen trenger», Arnstein Tveiten, overlege dr. med., Nevrologisk avdeling 

 «Rekrutteringen til bioingeniørstillinger har økt betydelig», Beate Sommer, bioingeniør, 

avdelingssjef Laboratorieavdelingen Arendal  

 «Hvis vi velger en desentralisert modell vil det gi mulighet for å utvikle alle sykehus optimalt», 

Anne Dorte Lyken, psykologspesialist, avdelingssjef Lister distriktspsykiatriske senter  

 «Sykepleie er et vidt og spennende fag der vi trenger mye mer klinisk forskning», Agno 

Ødegård, sykepleier, avdelingssjef Avdeling for kirurgiske senger, Kristiansand 

 «..forskningen på SSHF (er) hemmet av at vi ikke har fasiliteter til å utføre grunnleggende 

eksperimenter/analyser på eget sykehus», Hanne Quarsten, dr. philos, forsker, Avdeling for 

medisinsk mikrobiologi 

 «Jeg ser helt klart en fordel i at SSF blir en del av et universitetsmiljø.», Annette Solinski, 

spesialrådgiver, tidligere klinikkdirektør Flekkefjord  

  «…vil kunne styrke samholdet mellom de tre gynekologiske avdelingene på Sørlandet 

sykehus», Randi Andersen, overlege, avdelingssjef, Kvinneklinikken og Ingvild Vistad, 

overlege dr. med, seksjonsoverlege Kvinneklinikken 

 «forskning i klinikk fører til økt kvalitet i behandlingen», Åshild Håland, psykologspesialist 

PhD, enhetsleder Avdeling for barn og unges psykiske helse  

 «I sum tror jeg ikke SSHF vil bli et bedre sykehus for kreftpasienter i Agder dersom vi oppnår 

status som universitetssykehus», Svein Mjåland, overlege Senter for kreftbehandling  

 «Det er Agder sin tur», Harald Reiso, dr. med. og rådgiver Flåttsenteret 

 «Faget patologi er sterkt knyttet opp til forskning», Rolf Bruun Bie, avdelingsoverlege, 

Avdeling for patologi 
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  «…forankring i et  universitetssykehus forplanter seg også over i den kliniske hverdagen», 

Anne Heldal, PhD, Lege i spesialisering, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 

 «Har vi råd til å la være?», Kristine Dahl Sørensen, psykologspesialist, PhD-student, 

Distriktspsykiatrisk senter Aust-Agder 
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5. MULIGHETER OG UTFORDRINGER 

I dette kapitlet redegjøres først for forhold som trekker i retning av at Sørlandet sykehus har et 

godt utgangspunkt for å bli universitetssykehus, altså fordeler som det kan spilles på dersom man 

velger å gå for ambisjonen. Deretter pekes det på utfordringer/forhold som trekker i motsatt 

retning. I kap. 6.3 og 6.4 presenteres forslag til konkrete tiltak som kan styrke Sørlandet sykehus 

som forskningsinstitusjon og som utdanningsinstitusjon. Til slutt beskrives innspill til strategiske 

tiltak som vil kunne bidra til realisering av ambisjonen. 

5.1 Hva har Sørlandet sykehus å «legge i  potten»? 

Dersom styret på et tidspunkt skulle ønske å gå for en langsiktig ambisjon om å bli universitets-

sykehus, har Sørlandet sykehus følgende fordeler som kan være utgangspunkt for videre 

oppbygging innen utdanning og forskning:  

 Sterke fagmiljø som kan gi god forskningsbasert undervisning: Sørlandet sykehus har mange 

sterke fagmiljø som kan gi god undervisning til kommende leger. Dette gjelder for alle 

lokasjoner og klinikker. Mange klinikere «har en lærer i magen», liker å undervise og har 

erfaring med at det skjerper og vitaliserer miljøet. Hele sykehuset gjennomfører nå et stort løft 

med innføring av nye utdanningsplaner for spesialistutdanningen, i tråd med nasjonale 

endringer for utdanning av legespesialister (LIS-forløpene). Her vil det ligge en stor 

overføringseffekt til grunnutdanningen, der et kostnadskrevende og nødvendig løft for 

spesialistutdanningen også kan komme en fremtidig grunnutdanning til gode. 

 Stort volum av pasienter med de vanlige sykdommene: Det er først og fremst de vanlige 

sykdommene studentene skal se, - i hvert fall i første omgang. Eller som en overlege i 

Flekkefjord uttalte: «Vi har til og med de mest vanlige av det vanlige». Sørlandet sykehus har et 

stort og relevant pasientgrunnlag som i dag ikke benyttes til å utdanne leger (med unntak av 

praksisplassene i Arendal), samtidig som 46 % av norske legestudenter utdannes i utlandet. 

Mange mener at nærheten til pasientene og kontinuiteten gjennom hele pasientforløpet – 

inklusive til kommunehelsetjenesten – utgjør en god læringsarena, som på flere områder er 

bedre enn ved de største og mest spesialiserte universitetssykehusavdelingene.  

 Det sykehuset i helseregionen med høyest egendekning, det vil si også stor bredde og høy grad 

av spesialisering: Sørlandet sykehus har de vanlige pasientene, samtidig som sykehuset på flere 

fagområder har et bredere behandlingstilbud enn de fleste andre ikke-universitetssykehusene i 

regionen. Dette gjelder for eksempel innen ikke-kirurgisk kreftbehandling, invasiv hjerte-

medisin, nyfødt, øyemedisin, øre-nese-hals, habilitering, revmatologi og rus- og avhengighets-

behandling. Studentene kan altså også få se mye av det spesielle her.  

 Desentralisert struktur med mulighet for opplæring i små grupper: På grunn av den 

desentraliserte strukturen vil Sørlandet sykehus ha mulighet til å ta i mot et relativt stort antall 
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studenter, og samtidig gi undervisning i små grupper, der studenten kan stå i første linje. For 

eksempel kan alle de tre medisinske avdelingene ved Sørlandet sykehus ha studenter. På de 

store universitetssykehusklinikkene står det gjerne mange studenter rundt samme pasient – 

ofte 6-8 studenter – og da ikke alltid med like stort læringsutbytte.  

 Mange fagområder med ansvar for hele spesialistutdanningen: Dette betyr at legene kan ta hele 

sin spesialistutdanning ved Sørlandet sykehus. Tidligere ble dette kalt gruppe 1-status. 

Sørlandet sykehus har mange slike fagmiljø, for eksempel Avdeling for rus- og 

avhengighetsbehandling (ARA), generell psykiatri, generell kirurgi og indremedisin, 

gastroenterologi og geriatri i Arendal og lunge og revmatologi i Kristiansand. I praksis er dette 

et «universitetsstempel» på disse fagmiljøene. Erfaringsmessig har «gruppe 1-avdelinger» 

rekruttert bedre enn avdelinger uten slik status. I legeforeningens rapport «Grunnutdanning 

for leger – utvikling og harmonisering» (2016) anbefales det at gruppe 1-avdelingene kan ha 

undervisning av medisinerstudenter i større grad enn i dag (s.9)xvii. 

 Mange fagmiljø som forsker på høyt internasjonalt nivå: Sørlandet sykehus har spesielt sterke 

forskningsmiljøer innen onkologi, nevrologi/flåttbårne sykdommer, revmatologi, 

gastroenterologi, kardiologi, kvinnesykdommer, rus og psykiatri, og tematisk innen 

epidemiologi, livsstilintervensjon, livskvalitet og helseøkonomi. Som det er beskrevet tidligere i 

rapporten er Sørlandet sykehus blant de ikke-universitetssykehus i Norge som forsker mest.  

 Flere fagmiljø med oppgaver på delregionalt, regionalt og nasjonalt nivå: Sørlandet sykehus har 

ansvar ut over eget nedslagsfelt innenfor flere fagområder, blant annet i invasiv hjertemedisin 

(el.fys i Kristiansand og PCI i Arendal), ikke-kirurgisk kreftbehandling - med tilgang på svært 

avansert MR -, regional kompetansetjeneste for pasientopplæring, regional kompetanse-

tjeneste for medfødte russkader og nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.  

 Tilgang på store simuleringssentre i UiA Grimstad, et voksende høykompetent miljø innen e-

helse, velferdsteknologi og kunstig intelligens, samt god tilgang på forelesere fra kontinentet: 

Se kap. 4.3 om disse fagmiljøene og hva de vil bety for spesialisthelsetjenesten i tiden som 

kommer. Beliggenheten for Sørlandet sykehus gir kort reisevei for forelesere fra kontinentet, 

samtidig som et stort antall fast ansatte leger med bakgrunn fra kontinentet gir godt nettverk 

med tilgang på gode lærekrefter.  

 Godt utgangspunkt for samarbeid med kommunehelsetjenesten innen forskning og utdanning: 

Sørlandet sykehus har godt samarbeid med kommunehelsetjenesten, blant annet innenfor e-

helse. Både Sørlandet sykehus og kommunene ønsker å forsterke og bygge videre på dette 

samarbeidet.  
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5.2 Utfordringer  

Flere har pekt på at Sørlandet sykehus vil kunne møte følgende utfordringer ved gjennomføring av 

en langsiktig ambisjon om å bli universitetssykehus:   

 Realisering av økt utdanningskapasitet i Norge: Stadig flere stiller spørsmål ved om det er 

riktig at så mange leger utdannes i et annet helsevesen enn det de skal jobbe i. Det er nå 

åpenbart et politisk skifte i retning av ønske om å øke andelen av leger som utdannes i Norge. 

Dette må imidlertid materialisere seg i konkret politikk. I juli 2018 kom mandatet fra 

Kunnskapsdepartementet om utredning av muligheten for å øke antall studieplasser i Norge, 

inklusive å vurdere å øke antall studiesteder. Arbeidsgruppen som skal utrede dette skal levere 

sin rapport i september 2019.  

 Dialog med Helse Sør-Øst RHF: Så langt har adm. direktør i det regionale helseforetaket stilt seg 

negativ til behovet for flere universitetssykehus i regionen. Det må jobbes for å etablere dialog, 

der eier får økt forståelse for landsdelens særegne utfordringer og samtidig ser mulighetene 

som ligger i regionen.    

 Sterk ledelse som står samlet om ambisjonen: Å gå for en ambisjon om å bli universitets-

sykehus vil kreve langsiktig systematisk oppbygging i store deler av organisasjonen. Det vil 

forutsette en toppledelse som står samlet bak oppdraget, og som både strategisk og konkret 

kan jobbe med gjennomføringen på en slik måte at fordelene kommer hele foretaket til gode.  

 Hele foretaket må med: Alle avdelinger og klinikker må delta på en måte som er meningsfull og 

positiv for en slik ambisjon. Gode ledere på alle nivå vil kunne skape dette engasjementet rundt 

ambisjonen.  Flere har pekt på at lokasjonene i dag er svært splittet, og er redd for at den 

største trusselen mot ambisjonen kan være manglende evne til å stå sammen.  

 Et samlet Agder: En så stor endring vil forutsette at Agder står samlet om ambisjonen. 

Erfaringene fra Stavanger-regionen er at et godt og tett samarbeid mellom kommunesektor, 

sykehus, universitet og næringsliv rundt oppbygging av et universitetssykehusmiljø, er «vinn-

vinn» for alle parter.  

 Finansiering: Som det fremgår i kap. 6 vil ikke Sørlandet sykehus ha økonomi til å alene bære 

kostnadene knyttet til oppbygging av økt forskning og utdanning. At et samlet Agder står bak, 

ser fordelene for hele regionen, og ønsker å bidra substansielt også på finansieringssiden, vil 

være en klar forutsetning. 

5.3 Hvordan kan Sørlandet sykehus styrkes som utdanningsinstitusjon?  

Gjennom kartleggingsarbeidet har det kommet fram mange forslag til konkrete tiltak som kan 

styrke Sørlandet sykehus som utdanningsinstitusjon for leger spesielt, og for helsepersonell 

generelt:  
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a) Fra hospitering til strukturert klinisk praksis for legestudenter i utlandet: De fleste avdelinger i 

Sørlandet sykehus har kontinuerlig en eller flere legehospitanter fra utenlandske universiteter. 

Det varierer i hvilken grad hospitantene får systematisk god klinisk opplæring under 

hospiteringsoppholdet. Hospiteringsoppholdene er i liten grad styrt og samordnet, og 

studentene er henvist til å selv søke og skaffe seg plass ved den enkelte avdeling. Det foreslås at 

Sørlandet sykehus - etter modell fra Stavanger universitetssjukehus - lyser ut et visst antall 

praksisplasser pr. år ved alle lokasjonene, der norske studenter ved et eller flere universiteter i 

utlandet får tilbud om en samlet pakke med klinisk praksis. Antall fagområder, lengde og 

sammensetning kan tilpasses universitetenes behov. Det kan vurderes å lyse ut slike 

praksisplasser for eksempel ved universitet i Polen, som har mange studenter fra Agder. 

Erfaringer fra Stavanger kan innhentes for å lage gode modeller. Praksisplassene kan da 

erstatte en god del av dagens hospiteringsplasser.  Her er det mulig å utvikle en pakke – 

«Agderpakken» - som inkluderer at et visst antall studenter i utlandet både kan få klinisk 

praksis og sommerjobb, deretter LIS 1, samt senere muligheter for videreutdanning og 

forskning. Dette kan gjøres som en prøveordning. Det kan utvikles en pasientnær praksis der 

pasienten kan følges gjennom hele forløpet – også til primærhelsetjenesten. 

b) Inngå samarbeid med et norsk medisinsk fakultet og ta i mot legestudenter for klinisk praksis 

ved alle lokasjoner: I dag er det bare sykehuset i Arendal som tar i mot legestudenter fra 

Universitetet i Oslo. Det bør vurderes å inngå forhandlinger med norske medisinske fakultet, 

fortrinnsvis UiO, for mottak av studenter til klinisk praksis i både Flekkefjord og Kristiansand, 

samt et høyere antall studenter i Arendal. Fagområder, lengde, sammensetning og tilnærming, 

inklusiv grad av teoretisk opplæring, må tilpasses det aktuelle fakultetets behov. Samtidig som 

utdanningsplanene bør tilpasses behovene og mulighetene på Agder, jfr. Finnmarksmodellen.  

 

c) Psykologutdanning ved Universitetet i Agder? UiA har tidligere fått avslag på søknad om å 

etablere psykologutdanning. Sørlandet sykehus bør etablere dialog med utdannings-

myndighetene om behovet for psykologer og mulighetene for å bruke ressursene i landsdelen 

til å øke den nasjonale utdanningskapasiteten. Det nye psykiatribygget på Eg bygges som et 

generisk bygg, der det legges inn arealer til simuleringslaber og undervisningsareal. Denne 

ressursen bør tas i bruk i utdanningsøyemed.  

 
d) Bygg opp gode undervisningsmiljø: Sørlandet sykehus må gi medarbeidere som er genuint 

interessert i å undervise ansvaret for å bygge opp gode undervisningsmiljø. Sykehuset har 

mange slike klinikere. Det må avsettes tid til oppgaven og undervisning må gis status. Flere 

klinikere bør ta utdanning i helsepedagogikk. Professorkompetanse må bygges hos 

medarbeiderne. Det er små miljøer i Norge, og det sprer seg fort hva som er gode opplærings-

miljøer. Sørlandet sykehus må nå uansett gjennomføre et kostnadskrevende løft for LIS-

opplæringen. Mye av dette kan gjøres bruk av også i grunnutdanningen for leger.  
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e) Styrk samarbeidet med UiA innen undervisning: Etabler flere kombinasjonsstillinger, der 

medarbeidere har undervisningsoppgaver på tvers. Forsterk generelt samarbeidet rundt 

opplæring av alle helseprofesjoner. Sørlandet sykehus bør for eksempel sterkere inn med 

undervisningskrefter på bioingeniør-studiet, hvor det med fordel kunne vært laget 

kombinasjonsstillinger.  

 
f) Utnytt ressursene i landsdelen innen e-helse mm: Bruk de store SIM-labene i Grimstad i 

undervisningen. Etabler godt samarbeid med UiA og kommunesektoren. Bruk Senter for 

kreftbehandling, med konkrete og spennende nyvinninger innen teknologi, som læringsarena 

for studenter som er teknisk orientert. Tilsvarende gjelder Øyeavdelingen i Arendal og andre 

aktuelle avdelinger, der det kan legges til rette for tidlig samarbeid mellom ingeniørstudenter, 

logistikere og medisinerstudenter.  

 

g) Hent inn gode lærekrefter: Samarbeid med universitet og sykehus internasjonalt. Utnytt 

beliggenheten nært kontinentet og nettverket mange av våre medarbeidere har på kontinentet 

til å hente inn gode forelesere for å få mangfold og bredde i undervisningen. 

 
h) Lag et godt mottaksapparat for studentene: Lag et godt og profesjonelt system for mottak og 

ivaretagelse av studentene. Samarbeid med vertskapskommunene, og legg til rette for god 

undervisning med samlokalisering av kollokvierom, auditorium, bibliotek og leseplasser. Sørg 

for tilgang på gode hybler, der studentene kan bo sentralt og samlet. Ivareta studentene på en 

god måte, og lag ryddige og gode rotasjonsordninger mellom fagområdene og med 

kommunehelsetjenesten. Hent erfaringer fra Stavanger og Hammerfest og andre aktuelle 

studiesteder, og jobb seriøst med å etablere en god campus for medisinerstudenter i de tre 

vertskapsbyene.  

Mulig modell  for desentral isert legeutdanning på Agder  -  «Agderpakken»  

Rammene for kartleggingsfasen har ikke tillatt utredning av konkrete modeller for en fremtidig 

legeutdanning på Agder. Eksterne og interne aktører har allikevel spilt inn mange elementer som 

kan inngå i en fremtidig modell. Det må imidlertid jobbes grundig, systematisk og i samarbeid med 

et medisinsk fakultet om dette dersom det skulle bli aktuelt. En framtidig «Agderpakke» for 

medisinerstudenter kan - som en illustrasjon - se slik ut:  

 Antall uker: nærmere Hammerfest enn Stavanger 

 Antall studenter: flere enn Stavanger – utnytt den desentraliserte strukturen 

 Samarbeid med primærhelsetjenesten: Mange legekontorer på Agder tar allerede i mot 

legestudenter.  Praksis samordnes. 

 Samarbeid med aktuelt medisinsk fakultet og lag en utdanningsplan som ivaretar basis 

felles læringsutbytte, men spisset med kompetanseoppbygging som er tilpasset behov og 

muligheter på Agder. 
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 Ta inn norske studenter fra universitet i utlandet og gi strukturert praksis som erstatning 

for dagens hospiteringsordninger, i de ukene det ikke er studenter fra norsk medisinsk 

fakultet. 

 Etabler en klinisk profil basert på den vanlige pasienten, med pasientnær praksis, der 

pasienten kan følges gjennom hele forløpet – også til primærhelsetjenesten. 

 Følgende fagområder kan være aktuelle for å ta i mot legestudenter for klinisk praksis: 

 
  

Aktuelle fagområder 

 

Antall samtidige 

studenter ** - 

forslag 

 

Flekkefjord 

medisin, kirurgi*, anestesi, gynekologi, voksenpsykiatri, 

barne- og ungdomspsykiatri 

 

10 

 

Arendal 

medisin, kirurgi, anestesi, ortopedi, gynekologi, 

barnemedisin, øye, voksenpsykiatri, barne- og 

ungdomspsykiatri 

25 

 

Kristiansand 

medisin, kirurgi, anestesi, ortopedi, gynekologi, 

barnemedisin, nevrologi, onkologi, øre-nese-hals, 

rehabilitering, voksenpsykiatri, barne- og ungdoms- 

psykiatri, rusbehandling 

30 

  *Forbehold om at avdelingen først bør tilføres LIS 

  ** Studenter i kommunehelsetjenesten kommer i tillegg 

 

5.4 Hvordan kan Sørlandet sykehus styrkes som forskningsinstitusjon?  

Gjennom kartleggingsarbeidet har det kommet opp følgende forslag til konkrete tiltak som bør 

vurderes:  

a) Bygg opp forskningen innenfra, og start med industristudier: La deltagelse i industristudier 

være et utgangspunkt og et nav. Det er et nasjonalt ønske om økt deltagelse i kliniske studier, 

formidlet til sykehusene som et krav i Oppdragsdokumentet for 2018xviii. Deltagelse i industri-

studier gir nettverk, synergier, kompetanse og ressurser. Signalisér at det er ønskelig med slike 

studier, og legg til rette for at avdelingene kan delta. Prioritér de riktige studiene og påse at alle 

avtaler er regulert, åpne og transparente. Bygg opp profesjonell kompetanse for forhandling og 

avtaleinngåelse. Ressursene kan i neste omgang settes inn i kliniske studier initiert av det 

offentlige. For eksempel drifter SFK, som har lang erfaring med industrifinansierte utprøvinger, 

i dag 13 studier. Kun 2 studier er industrifinansierte, mens altså hele 11 er kliniske studier uten 

kommersiell tilknytning. 
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b) Delta i kliniske studier initiert av det offentlige: Bruk ressurser og kompetanse opparbeidet 

gjennom deltagelse i industristudier til å delta i kliniske forskningsinitierte studier. Dette gir 

ytterligere nettverk og kompetanseoppbygging. Etter hvert som avdelingene skaffer seg 

kompetanse blir man attraktive samarbeidspartnere for slike studier. Deltagelse gir ofte 

direkte innsparinger på medikamenter. Her kan nevnes at Senter for kreftbehandling deltok i 

to studier i 2016- 2017 som ga reduserte medikamentkostnader som ellers ville vært betalt 

over sykehusets budsjett, tilsvarende 15-20 mill. kr. Vektlegg å ha klare avtaler om tidsbruk og 

ressursbruk til studiene. Lær av erfarne avdelinger for å håndtere deltagelsen, slik at friksjonen 

mellom ordinær klinikk og studier reduseres. For både punkt 1 og 2 gjelder å videreutvikle et 

godt samarbeid med INVEN2, som har ansvar for administrering og oppfølging av kliniske 

studier i Helse Sør-Øst.  

 

c) Ansett leger i D-stillinger (fordypningsstillinger): Mange avdelinger ønsker seg leger i D-

stillinger, med 50 % klinikk og 50 % forskning. Det anbefales at D-/fordypningsstillingene 

fortsatt finansieres over forskningsenheten, slik at de skjermes for vedvarende innsparings-

krav i somatikken. Det er for eksempel kommet forslag om at den 8. LIS-stillingen ved 

Medisinsk avdeling i Flekkefjord finansieres som en D-/fordypningsstilling. Eventuelt kan en 

slik stilling i Flekkefjord være en kombinasjonsstilling med kommunene, for å forske på 

samhandling, i samarbeid med UiA eller Universitetet i Stavanger. Videre er det foreslått 

ovenfor Aust-Agder kompetansefond at det gis støtte til D-/fordypningsstillinger ved Medisinsk 

avdeling, Kirurgisk avdeling, Ortopedisk avdeling, Øyeavdelingen, Obst./Gyn.- avdelingen og 

Voksenpsykiatrisk avdeling i Arendal. I Kristiansand ønsker for eksempel Avdeling for patologi 

en slik stilling, samt veilederkompetanse i 20 % stilling hentet fra Oslo. Også flere andre 

avdelinger ønsker seg D-/fordypningsstillinger for å ha forskning som en fast integrert del av 

virksomheten. Det er mange avdelinger i sykehuset som har mange unge og entusiastiske 

medarbeidere som ønsker å forske, og som har mange gode ideer. I dag klarer ikke sykehuset å 

ivareta denne entusiasmen og de mulighetene som ligger her.  

 

d) Ansett forskningssykepleiere: Erfaringene viser at tilgang på kompetente erfarne forsknings-

sykepleiere er nødvendig for å kunne forske effektivt og delta i både industristudier og 

forskningsinitierte studier. Avdelinger som har hatt mye forskning som har involvert 

forskningssykepleiere erfarer at dyktiggjøring av disse gir en kompetanseøkning i hele det 

sykepleiefaglige miljøet i avdelingen. Mange prosjekter har bidratt til slik kompetanseøkning 

og til at det utvikler seg et forskningsmiljø også i sykepleiergruppa. Dette gjør at det blir lettere 

å drive innovasjonsarbeid og endringsarbeid. Hele pasientforløp har blitt snudd etter 

forskningsprosjekter. Det at sykepleierne er sterkt inne i studiene gjør også implementeringen 

enklere.  

 



 

 44 

U
n

iv
er

si
te

ts
sy

ke
h

u
s 

i A
gd

er
? 

| 
 3

0
.0

6
.2

0
1

8
 

e) Lag en sterk infrastruktur rundt forskningen: Dette inkluderer egne veilederstillinger som er til 

stede lokalt. Høsten 2018 tiltrer en lege i spesialisering stilling ved Medisinsk avdeling i 

Flekkefjord. Vedkommende har PhD fra forskerlinja i Bergen, har allerede veilederfunksjon for 

doktorgradsstipendiat i Stavanger, og kan ta tilsvarende funksjon for medarbeidere i 

Flekkefjord/ev. Kristiansand. Styrk søknadskompetansen, ev. gjennom nettverk med UiA. Dette 

er viktig kunnskap som organisasjonen må ha tilgang på. Ansett egen statistiker som er lokalt 

tilgjengelig. Sørg for gode forskningsprosjekter og jobb kontinuerlig for å forbedre kvaliteten 

på forskningsprosjektene.  Styrk samarbeid med utenlandske miljøer og med universiteter og 

universitetssykehus for å sikre bedre inndekning av krav om grunnforskningselementene.  

 
f) Bygg kultur for forskning i alle avdelinger: Jobb med holdninger til forskning. Begrunn hvorfor 

forskning er viktig og nødvendig – som to av fire hovedoppgaver for alle sykehus - og sørg for 

god forankring av dette hos alle ledere.  Synliggjør den sterke sammenhengen mellom 

behandlingskvalitet og forskning som en integrert del av virksomheten. Møt de store 

avdelingene og spør: hva skal til? Sats på de unge som vil bli her. Lag en strategi for forskning i 

hver avdeling, med mer struktur og styring enn i dag. Etabler forskningsutvalg ved alle 

avdelinger og involver unge og engasjerte medarbeidere. Bruk utvalget til å dyrke frem en 

kultur der forskning er integrert i den daglige virksomheten. 

 

g) Bre ut forskningen, samtidig som sterke klynger løftes videre: Bygg videre på de sterkeste 

forskningsmiljøene ved Sørlandet sykehus, samtidig som det etableres breddemiljø ved 

aktuelle nye avdelinger.  

 

h) Vektlegg akademisk kompetanse ved ansettelse, både for ledere og medarbeidere: Spør i 

ansettelsesintervjuet: Er du interessert i forskning? Liker du å undervise? Lag en langsiktig 

strategi for rekruttering, med forpliktelse til å forske og forpliktelse til å undervise, der søkere 

med PhD prioriteres.  

 

i) Sørg for fortsatt sterk kobling klinikk – forskning: Sørlandet sykehus har gode erfaringer med 

delte stillinger, der resultatene fra forskningen fort kommer pasientene til gode. Rydd vekk 

myter om at forskere ikke samtidig kan være klinikere, og lær av avdelingene som får dette til å 

fungere gjennom klare avtaler og tydelig styring. Legg aktivt til rette. Still krav til ledere om at 

friksjonen mellom forskning og klinikk skal håndteres. Still samtidig krav om fremdrift til de 

som får lov til å forske, og om at resultatene skal tilbake til klinikken og bidra til utvikling og 

forbedring. 

 

j) Bygg ut de medisinske service-funksjonene: Laboratoriefunksjonene må bygges ut slik at de 

kan svare på forskningens behov både med hensyn til ressurser, utstyr og metoderepertoar. 

For patologi gjelder dette spesielt innen molekylærpatologi der mye nå sendes bort. Labene 

mangler også automasjonslinjer, mens andre sykehus nå tar i bruk 2. generasjon. Det er nå 
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under utredning om det skal etableres en molekylærenhet ved Sørlandet sykehus. En felles 

molekylær forsknings- og utviklingslab. for alle lab.fagene kan brukes til utviklingsarbeid, til å 

sette opp nye analyser og delta i forskningsarbeid. En slik lab. kan ev. etableres i samarbeid 

med UiA. PET-senter og gensekvensering må også komme på plass.  

 
k) Etabler samarbeid med UiA og de store universitetssykehusene for grunnforskning: Opprett 

kombinerte stillinger for folk med grunnforskningskompetanse ved både Sørlandet sykehus og 

UiA. Det er for få slike stillinger i regionen, noe som har konsekvenser både for Sørlandet 

sykehus og UiA. «Joint careers», der en av partene i et forhold får jobbtilbud på Sørlandet mens 

det ikke er relevant arbeid for den andre, lider under dette. Gjør fellesinvesteringer med UiA 

innen lab. og annen medisinskteknisk utstyr, slik at utstyret får høy utnyttelse.  

 

l) Øk andelen ekstern finansiering: Dyrk de litt friere entusiastene – ofte er det disse som skaffer 

ekstern finansiering.  

 

m) Etabler sterkt samarbeid med UiA og kommunene rundt forskningen: Se til Stavanger og bygg 

videre på det gode samarbeidet med UiA og kommunesektoren på Agder.  

 

n) Ta i bruk SIM-miljøene i Grimstad: Disse laboratoriene utgjør en stor ressurs som forskningen 

ved Sørlandet sykehus aktivt bør bruke i størst mulig grad.   

 

o) Flere cost-effectiveness-studies: Passer Sørlandet sykehus glimrende, og fyller et eget 

forskningsrom som for eksempel mange universitetssykehus ikke så lett kan ta. Sørlandet 

sykehus behandler mange pasienter med vanlige sykdommer. De fleste medikamentstudier er 

utført på meget selekterte pasientgrupper uten annen komorbiditet og i relativt lav alder. 

Samtidig har de pasientene som behandles med disse medikamentene ofte flere medisinske 

tilstander og er eldre. Det er dermed et klart behov for mer pragmatisk randomiserte 

behandlingsstudier med videre inklusjonskriterier, både for å vurdere behandlingseffekt, 

tolerabilitet og bivirkningsprofil i praksis.   

 

5.5 Forslag ti l  strategiske ti ltak  

Gjennom kartleggingsarbeidet har mange pekt på at Sørlandet sykehus og Agder kan etablere en 

annerledes universitetsklinikk som tilfører hele helsetjenesten i Norge noe nytt. De uutnyttede 

ressursene og mulighetene som ligger i sykehuset, kommunene, universitetsmiljøet og næringslivet 

kan utvikles til noe nytt, annerledes og innovativt, som både svarer på landsdelens behov, 

frembringer ny forskning og bidrar til økt utdanningskapasitet for leger i Norge.  

Gjennom arbeidet med Utviklingsplan 2035 er det klarlagt at strukturen med 3 sykehus med 

akuttfunksjoner skal ligge fast. Det vil si at foretaket fremover vil være avhengig av å ha gode 
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strategier på å opprettholde høy kvalitet i alle tre sykehusene og rekruttere godt til alle 

lokasjonene. Mange mener at en felles ambisjon om å bli universitetssykehus kan være det felles 

prosjektet som sykehusene jobber sammen om for å sikre dette, - på tvers og i team.    

Det har blitt spilt inn følgende om hva ambisjonen om å bli universitetssykehus vil kreve av 

strategiske langsiktige tiltak:  

a) Det må tenkes nytt, stort, alternativt og innovativt: Sørlandet sykehus og Agder kan aldri 

kopiere de store universitetssykehusene og bør heller ikke prøve på det.   

b) Finn en egen rolle og en egen plass for Agder: Målsettingen bør være å bli det kraftsenteret 

mellom Oslo og Stavanger som regionen trenger.  

 

c) Etabler et sterkt 3-partssamarbeid mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og aktuelt 

medisinsk fakultet: Sørlandet sykehus må ta hovedansvaret for å etablere og dyrke frem et slikt 

nødvendig samarbeid. Her kan vi lære mye av Stavanger.  

 

d) Etabler et like sterkt lokalt flerpartssamarbeid mellom Sørlandet sykehus, kommunesektoren, 

Universitetet i Agder og næringslivet: Også her må Sørlandet sykehus ta et hovedansvar for å 

initiere dette, og også her kan vi lære mye av Stavanger-regionen. De tre vertskapskommunene 

vil ha en spesiell viktig rolle fra kommunesektoren, det samme vil Grimstad kommune som 

vertskapskommune for Campus UiA Grimstad, samt de to fylkeskommunene.  

 

e) Etabler dialog med Oslo universitetssykehus: Sørlandet sykehus bør fortrinnsvis samarbeide 

med UiO om utdanning av medisinere. Det er Oslo Universitetssykehus som er vårt 

regionsykehus, og Sørlandet sykehus og OUS har mange felles pasientforløp, med et godt faglig 

samarbeid rundt enkeltpasienter. Samarbeidet kan ytterligere forbedres dersom det også 

etableres et akademisk samarbeid. Kan Sørlandet sykehus etablere nisjer som OUS ikke har like 

gode muligheter for å fylle? For eksempel rundt livsstilsintervensjon, palliasjon, forskning på 

samhandling med kommunene, geriatri, populasjonsbaserte studier innen vanlige sykdommer 

mm. Slik kan helsetjenesten i hele regionen tilføres noe nytt.   

 

f) Svar på landsdelens utfordringer innen helse og levekår: Innen utdanning må basis læringsmål 

ivaretas. Ut over dette bør det lages en utdanningsplan som svarer på Agders behov. Her kan 

erfaringer fra arbeidet med «Finnmarksmodellen» hentes inn. Utdanningsplanen bør 

utarbeides i fellesskap mellom Sørlandet sykehus, aktuelt medisinsk fakultet, 

kommunesektoren, Universitetet i Agder og næringslivet i regionen. Også innen forskning kan 

aktiviteten i noe større grad spisses inn mot de behovene landsdelen har, uten å ha for strenge 

rammer på dette.  
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g) Bruk de sterke fagmiljøene innen e-helse, teknologi og kunstig intelligens i landsdelen: Både 

Universitetet i Agder og næringslivet i regionen kan bidra i utdanning og forskning som gir 

tjenesteinnovasjon. Ingeniører, logistikere og medisinere/medisinerstudenter kan sammen 

bidra til bedre og mer effektiv behandling gjennom praksisnær utdanning og forskning. 

 

h) Jobb langsiktig og strategisk: Skap allianser, lokalt og nasjonalt. Vær entusiastisk og tål 

kritikken og motstanden som vil komme. Gjør som i Stavanger – skryt, ikke syt! Ha tro på saken 

og fortell om den.  

 

i) Stå samlet i Sørlandet sykehus: Styrk samarbeidet mellom enhetene og jobb med denne 

ambisjonen på en måte som sikrer at alle lokasjoner får fordeler av arbeidet. Noen mener at 

den største trusselen for ambisjonen kan være manglende samhold. 

 
j) Stå samlet på Agder: Hele regionen med kommunesektor, akademia og næringsliv må stå 

samlet for å kunne realisere en så stor langsiktig satsning. 

 

k) Ha strategier som er forenlige med ambisjonen: Beslutninger og vedtak som gjøres i 

oppbyggingsfasen må spille på lag med ambisjonen.  

 

l) Ha flagget oppe for faglighet og kvalitet: Gjennomføring av en så stor ambisjon handler om 

endringsledelse. Ideen må være godt forankret hos ledere og medarbeidere. Det må jobbes med 

holdninger og budskapet må spres. Alle må med, og det må etableres en felles holdning rundt 

ambisjonen. At ambisjonen handler om faglighet og kvalitet gjør det mulig. Vis frem de 

avdelingene og fagmiljøene som har gått foran. Dyrk entusiastene, både hos de som skal forske 

og de som skal undervise.  

 

m) Dyrk de spisskompetente miljøene – og lag noen breddemiljø: Bygg videre på de sterke 

klyngene som allerede er etablert i Sørlandet sykehus. Senter for kreftbehandling, Avdeling for 

rus- og avhengighetsbehandling, kompetansetjenesten for flåttbårne sykdommer/Nevrologisk 

avdeling, miljøet ved hjerteseksjonen i Arendal med flere: Forsterk disse miljøene, samtidig 

som det etableres breddemiljø ved avdelinger som i dag har lite/lav forskningsaktivitet. 

 

n) Ha noen milepæler: I et så stort arbeid med så langsiktig perspektiv, er det viktig å ha noen 

milepæler underveis som gjør at virksomheten kjenner på tempo, opplever fremdrift og ser 

noen endringer.  

 

o) Avkle myter om Sørlandet: Bruk ambisjonen til å spre ny kunnskap om mulighetene på 

Sørlandet. Bruk media proaktivt og skap en identitet rundt ambisjonen. Jo mer du vet om 

Sørlandet jo lettere er det å velge å komme hit – for å studere eller jobbe.  
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6. HVA VIL EN OPPBYGGINGSFASE KOSTE?  

6.1 Økonomiske konsekvenser  i  oppbyggingsfasen  

I denne kartleggingsfasen har det ikke vært mulig å gjøre en full utredning av de økonomiske 

konsekvenser av en ambisjon om å bli universitetssykehus. Dette vil kreve involvering av ressurser 

fra økonomiavdelingen og innhenting av data fra universitet og andre sykehus i større omfang og 

mer detaljert enn det så langt har vært anledning til å gjennomføre.  

Samtidig har kartleggingsfasen vist at de økonomiske konsekvensene er både omfattende og 

sammensatte. Oppbygging av forskning og utdanning medfører direkte nye økte kostnader, 

samtidig som det kan påløpe sannsynlige mer skjulte kostnader knyttet til de nye oppgavene. På 

den andre siden følger det også med en inntektsside knyttet til både utdanning og forskning. Det er 

imidlertid spesielt kostnadskrevende i en oppbyggingsfase, og noen av inntektene vil være 

forsinket. Som understreket tidligere vil ikke Sørlandet sykehus ha mulighet til å finansiere dette 

alene, men vil være avhengig av tilførsel av friske eksterne midler i oppbyggingsfasen for å kunne 

gå for ambisjonen om å bli universitetssykehus. Til slutt er det også sannsynlige reduserte 

kostnader, blant annet knyttet til redusert innleie fra vikarbyrå, lavere rekrutteringskostnader og 

bedre kvalitet. God behandlingskvalitet er god økonomi.  

Økte kostnader, kjente: For å håndtere nye oppgaver innen utdanning vil det påløpe kostnader til 

lektorater som skal ha ansvar for å legge til rette for at studentene får god opplæring og 

undervisning. Stavanger har p.t. til sammen 6 årsverk for lektorstillinger, med 30 x 20 %-stillinger 

fordelt på de fagområdene som tar i mot studenter. Disse årsverkene finansieres i sin helhet fra UiB. 

SSHF har i dag 1 x 20 % lektorat for å ivareta legestudentene i Arendal. Denne stillingen finansieres 

av SSHF, uten tilskudd fra UiO. Videre vil det påløpe kostnader knyttet til å ta imot ev. 

utenlandsstudenter.  

Å bygge opp undervisningskompetanse hos klinikere (helsepedagogikk), innhente lærekrefter 

nasjonalt og internasjonalt og etablere et godt mottaksapparat i samarbeid med kommunene må 

kostnadsberegnes. Her kan det innhentes erfaringer fra Hammerfest, Levanger og Stavanger.  

Å bygge opp forskningsaktiviteten vil forutsette blant annet flere D-stillinger, flere forsknings-

sykepleiere, større infrastruktur og ikke minst oppgradering av laboratoriefunksjoner og 

medisinskteknisk utstyr.  

Økte kostnader, mulige: Ved realisering av en ambisjon om å bli universitetssykehus skal 

fagmiljøene ivareta nye oppgaver innen utdanning og forskning. Det er kjent at det oppstår friksjon 

mellom oppgaver i klinikken og oppgaver knyttet til utdanning og forskning, en friksjon som også 

har en sannsynlig økonomisk kostnad som er vanskelig å tallfeste. Det er en lederoppgave å 

håndtere denne friksjonen. Noen mener også at det å ha utdanningsansvar gir direkte redusert 

produktivitet ved at det for eksempel må legges inn noe økt tid pr. poliklinisk konsultasjon osv 

dersom du har med student. Andre har erfaring med at det ikke er nødvendig.  
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Økte inntekter: Som beskrevet over følger det med finansiering av lektoratstillinger fra 

undervisningssektoren. Økt deltagelse i industristudier og kliniske studier gir ressurser som vil 

finansiere noe av kostnadene knyttet til økt forskning. Økt forskning og undervisningsansvar gir via 

en 3-delt algoritme økt finansiering fra Helse Sør-Øst som beregner sin refusjon for forskning og 

undervisning i et samlet 3-års perspektiv. Bevilgningen til forskning er imidlertid «lukket» på 

regionnivå, slik at for eksempel en dobling i antall poeng ikke gir en tilsvarende dobling i inntekter. 

Verdien av det enkelte poeng reduseres altså når samlet aktivitet i regionen økes. Disse inntektene 

kommer også med en betydelig forsinkelse.  

Sørlandet sykehus vil være helt avhengig av at eksterne lokale aktører ønsker å bidra substansielt i 

finansiering av realisering av et universitetssykehus i Agder. Begge de to kompetansefondene bidro 

i oppbyggingen av forskningsenheten med til sammen 4,2 mill. kr. pr år over en ti-årsperiode. I 

tillegg vil det være nødvendig at flere aktører i det private næringslivet ser at det her foreligger en 

vinn-vinn-situasjon der private vil være tjent med å bidra på finansieringssiden, i bytte mot et 

større og sterkere akademisk Agder, med økt rekrutteringsevne, større vekst og bedre muligheter 

for å rekruttere par med høy kompetanse.   

Reduserte kostnader, mulige: Som beskrevet tidligere i rapporten har Sørlandet sykehus 

rekrutteringsutfordringer. Dette har mange økonomiske konsekvenser, inklusive unødvendig høyt 

bruk av innleid personell. Siden 2010 har kostnadene knyttet til innleie fra vikarbyrå variert fra 

22,6 mill. kr. til 35,6 mill. kr.:  

 

Det vil aldri være mulig å helt unngå bruk av innleie fra vikarbyrå og redusert innleie vil også bety 

økte kostnader knyttet til fastlønn. En stor del av kostnadene påløper dessuten knyttet til ferie-

avviklingen. Det er imidlertid lite gunstig og svært kostnadskrevende å i tillegg være avhengig av 

innleie for å dekke vakante stillinger over lang tid. Det skjer med jevne mellomrom ved alle 

lokasjoner i Sørlandet sykehus og i alle klinikker. Kostnadene i 2017 på 35,6 mill. kr. var fordelt 

som følger:  
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Relativt sett var det klinikken i Flekkefjord som hadde det største vikarbyrå-forbruket i 2017. 

Innleid personell har normalt lavere produktivitet enn egne medarbeidere, og de bidrar sjeldent ut 

over det rent produksjonsmessige. I tillegg til de direkte kostnadene til vikarbyrå har dårlig 

rekruttering også mange andre kostnader. Det leies inn personell utenfor vikarbyrå, og egne 

medarbeidere må jobbe ekstra, inklusive dekke dyre vakansvakter. Det er vanskelig å få oversikt 

over slike kostnader, men bare til overlegegruppen påløp det 11,3 mill. kr. i ekstrahjelp-kostnader i 

2017. Klinikk for psykisk helse bruker hvert år ca. 3,5 mill. kr i rekrutteringstillegg, samtidig som 

det p.t. er mange vakante psykiater-stillinger. Øvrige klinikker bruker minimum 3,2 mill. kr i 

rekrutteringstillegg. I tillegg kommer kostnader knyttet til «laksestipender», lange arbeidstids-

planer som lønnskompensasjon, individuelle rekrutteringstillegg som det ikke er mulig å trekke ut 

av lønnssystemet og direkte rekrutteringskostnader. Det ligger altså en mulig reduksjon knyttet til 

slike kostnader dersom Sørlandet sykehus styrker sin evne til å rekruttere og beholde 

medarbeidere.  

Flere av forskerne har påpekt at forskningserfaring og det at forskning er integrert i avdelingens 

virksomhet bidrar til mer effektiv drift i tillegg til kvalitativ bedre behandling. Tryggheten gjør 

veien frem til riktig behandlingsvalg raskere. At pasientene vet at avdelingene og behandlende lege 

er en del av et aktivt forskningsmiljø gir økt trygghet for pasienten. Pasientene får økt tillit, føler 

mindre behov for second opinion og det går mindre tid med til å forklare, begrunne og trygge 

pasientene. Videre kan deltagelse i kliniske studier gi direkte og store innsparinger på 

medikamentsiden. Her er det flere eksempler fra dette, blant annet ved Senter for kreftbehandling.  

6.2 Videre konsekvensutredning  

Kap. 7. 1 beskriver helt overordnet de elementene som må utredes nærmere i en eventuell neste 

fase av utredningsarbeidet. Økonomiavdelingen må bidra og arbeidet må gjøres i samarbeid med 

vertskapskommuner og andre lokale aktører, og på et senere tidspunkt sammen med aktuelt 

medisinsk fakultet.   
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7. PROSESS, OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

I kap. 7.1 beskrives kort hvordan det i denne kartleggingsfasen har blitt informert eksternt og 

internt om arbeidet. Kap. 7.2 gir en oppsummering av de viktigste funnene i kartleggingen, før 

forskningsenheten i kap. 7.3 gir sin anbefaling om hvordan arbeidet bør følges opp videre.  

7.1 Informasjon og dialog -  internt og eksternt  

Normalt ville det tidlig i utredningsarbeidet vært gitt informasjon internt og eksternt, for å 

redegjøre for bakgrunn og målsetting for arbeidet, samt få innspill til prosessen. I dette tilfellet ble 

det imidlertid besluttet å avvente slik informasjon inntil Samarbeidsorganet mellom Universitetet i 

Oslo og Helse Sør-Øst RHF hadde avviklet sitt møte 1. desember 2017. Her ble sak om universitets-

sykehus i regionen behandlet.  

Etter at dette møtet var avholdt ble det gitt klarsignal til å informere internt og eksternt. Det var 

uheldig å måtte avvente å informere om utredningen, da det fort etablerer seg feilaktige 

oppfatninger av hva arbeidet omfatter, både i sykehuset og i miljøet utenfor. På den andre siden: 

fordelen med å avvente var at det samtidig kunne presenteres informasjon om regelverk og 

foreløpige funn, og få innspill også rundt dette.  

Intern informasjon og dialog  

Arbeidet ble først presentert for toppleder-

gruppen, den 8. desember 2017. Deretter 

fulgte tillitsvalgte og øvrige ledergrupper, 

samt andre aktuelle fora, se faktaboks. Status 

i arbeidet ble lagt frem som temasak i styret 

18. januar 2018. De interne informasjons-

møtene har hatt følgende agenda:  

 bakgrunn for arbeidet 

 målsetting med arbeidet 

 regelverk 

 prosess og informasjonsplan 

 funn så langt 

 

I tillegg er det informert om arbeidet på intranett.  

Informasjon og dialog -  eksterne aktører  

Det ble tidlig i kartleggingsarbeidet klarlagt at kommunene, og i særdeleshet sykehusets 

vertskapskommuner, vil ha en viktig rolle dersom Sørlandet sykehus og Agder skulle velge å gå for 

en ambisjon om å bli universitetssykehus.  Erfaringene fra både Stavanger og Hammerfest 

08.12.17 Toppledergruppen 

13.12.17 Tillitsvalgte 

09.01.18 Ledermøte Klinikk for psykisk helse 

09.01.18 Ledermøte Klinikk for somatikk SSK 

16.01.18 Brukerutvalget 

18.01.18 Styret, temasak 

06.02.18 Ledermøte Klinikk for somatikk SSA 

07.02.18 Ledermøte Klinikk for med. service 

07.02.18 Ledermøte Fagavdelingen 

14.02.18 Ledermøte Organisasjonsavdelingen 

01.03.18 OSS (Overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg) 

06.03.18 Ledermøte Klinikk for somatikk SSF 
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understreket dette. Det ble derfor tidlig gitt informasjon til toppledelsen i de tre vertskaps-

kommunene.  

Universitetet i Agder vil også være 

sentral, og styret ved UiA fikk 

informasjon i styremøte 30.01.18. 

Sykehuset ble invitert til Aust-Agder 

kompetansefonds strategisamling 23. 

mars, som ett av fem kompetanse-

miljøer, og presenterte da mulighetene 

knyttet til en eventuell ambisjon om 

status som universitetssykehus.  Etter 

at arbeidet ble kjent ble sykehuset også 

invitert til samarbeidsorganer som 

Sørlandsrådet og Sørlandstinget. Se for 

øvrig faktaboks.   

I tillegg til disse informasjonsmøtene har prosjektledelsen informert i media om arbeidet.  

 

7.2 Oppsummering 

Forskningsenheten fikk følgende oppdrag:  

 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 

Status og krav: De innholdsmessige kravene for å bli universitetssykehus fremkommer av 

forskriften fra 2011, og omhandler krav til utdanning og krav til forskning. Sørlandet sykehus 

bidrar i dag i liten grad til utdanning av leger, mens forskriften forutsetter vesentlig bidrag både til 

utdanning av leger og annet helsepersonell. For annet helsepersonell antas det at kravet er oppfylt 

gjennom utstrakt samarbeid med UiA. Innen forskning kreves vesentlig bidrag til doktorgrads-

utdanning. De siste årene har Sørlandet sykehus hatt i snitt 6 disputaser pr. år, mens for eksempel 

Stavanger universitetssjukehus har mellom 9 og 15, med mål om å komme opp i 25 disputaser pr. 

år innen 2025. Det kreves videre vesentlig bidrag innenfor både grunnforskning, klinisk forskning 

og translasjonsforskning. Sørlandet sykehus driver ikke grunnforskning i dag. Dette vilkåret vil 

måtte oppfylles gjennom samarbeid med UiA og andre universitetssykehus, samt gjennom 

opprusting av flere felt innen laboratoriemedisinen. Selv om Sørlandet sykehus er et av de 

universitetssykehusene som forsker mest i Norge, må forskningsaktiviteten – grovt sagt – dobles 

for å komme på samme nivå som ved Stavanger universitetssjukehus. Det vil ta 5 til 10 år med 

langsiktig systematisk oppbygging av kompetanse og organisasjon før Sørlandet sykehus vil kunne 

fylle de innholdsmessige vilkårene i forskriften. Deretter må både eier og sentrale 

17.01.18 Flekkefjord kommune 

24.01.18 Kristiansand kommune 

26.01.18 Helsenettverket Setesdal 

30.01.18 UiA, styremøte 

31.01.18 Kommuneoverlegene på Agder 

02.02.18 Arendal kommune 

05.02.18 Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus 

01.03.18 OSS (Overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg) 

23.03.18 Aust-Agder kompetansefond 

04.04.18 Sørlandsrådet 

01.06.18 Sørlandstinget 
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myndighetsorganer ønske å bruke landsdelens ressurser til å øke utdanningskapasiteten for leger i 

Norge, og til økt forskning, før Sørlandet sykehus kan bli godkjent som universitetssykehus.  

Fordeler og ulemper ved ambisjonen: Mulige fordeler og ulemper ved ambisjonen er søkt kart-

lagt gjennom erfaringsinnhenting fra andre sykehus og intern kartlegging. De viktigste mulige 

fordelene som trekkes fram er:  

 Økt forskning og ansvar for utdanning bidrar til bedre behandlingskvalitet 

 Ambisjonen vil bidra til å rekruttere og beholde dyktige fagfolk 

 Ambisjonen vil kunne virke samlende på fagmiljøene 

 
De mest sentrale mulige ulempene som pekes på er:  
 

 Ambisjonen vil være så kostnadskrevende at det kan gå ut over pasientbehandlingen  

 Sørlandet sykehus er så splittet at vi ikke vil klare å stå samlet om ambisjonen 

 Fortsatt sterk motstand fra Helse Sør-Øst RHF 

Det er bred enighet om at ambisjonen vil forutsette ekstern medfinansiering i oppbyggingsfasen.  

Nødvendige tiltak: Både interne og eksterne aktører har spilt inn forslag til hvordan Sørlandet 

sykehus kan jobbe frem mot en ambisjon om å bli universitetssykehus. De mest sentrale innspillene 

er:  

 Det bør tenkes nytt, stort, innovativt og fremtidsrettet. Agder kan bidra til å øke 

utdanningskapasiteten for leger i Norge, og samtidig finne en egen rolle og en egen plass 

for et universitetssykehus som tilfører helsetjenesten i Norge noe nytt.  En målrettet 

oppbygging bør bidra til å håndtere landsdelens særegne utfordringer innen levekår, og ta i 

bruk de sterke fagmiljøene innen teknologi og e-helse i regionen. 

 Lag en klinisk profil på utdanningen, basert på den vanlige pasienten, pasientnært og 

gjennom hele forløpet – også til primærhelsetjenesten 

 Etabler et sterkt lokalt flerpartssamarbeid, og søk tilsvarende sterkt samarbeid mot et 

medisinsk fakultet 

 Ta ansvar for egen rekruttering 

 Stå samlet på Agder 

 
Tabell, oppsummering 

 

 

 

 

Oppsummering 

 Kartleggingen dokumenterer et mulighetsrom der Agder kan ta større ansvar for egen 

rekruttering og samtidig bidra til å øke andelen leger som utdannes i Norge. En ambisjon 

om å bli universitetssykehus vil omfatte alle tre lokasjoner med somatisk virksomhet, samt 

rus og psykiatri. 

 Det vil kreve fra 5 til 10 år med målrettet oppbygging av forskning og utdanning før 

sykehuset vil kunne fylle vilkårene for å bli universitetssykehus  

 Både forskning og det å ha ansvar for utdanning bidrar til økt kvalitet i helsetjenesten 
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7.3 Anbefaling   

Forskningsenheten har i løpet av arbeidet med denne utredningen hatt kontakt med mange 

medarbeidere og ledere i Sørlandet sykehus. Det som sitter igjen, som et avgjørende inntrykk, er at 

ambisjonen om å bli universitetssykehus er en ambisjon som kan bidra til å samle fagmiljøene på 

tvers av Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ambisjonen kan bli tatt i mot som en positiv, felles 

faglig marsjordre. Det finnes ikke mange slike saker. Inntrykket er at organisasjonen, etter en lang 

og utmattende historie, trenger en samlende kraft. Fagfolkene lengter etter noe som angir en 

retning og som samler, ikke splitter. Ambisjonen om å bli universitetssykehus handler ikke om 

innsparing, organisering, ledelse, spesialisering eller sentralisering, men om utvikling av faget.  

Det følger av vedtatt utviklingsplan at akuttberedskap ved alle de tre somatiske lokasjonene skal 

opprettholdes. Da må tiltak som bidrar til rekruttering og kvalitet ved alle lokasjoner prioriteres. 

Det må bygges en helt annen tillit mellom lokasjonene, og frykten for å bli utsatt for nedbygging må 

møtes. Det vil være mulig å lage modeller for universitetssykehusfunksjonen som understøtter 

fellesskap og kulturbygging internt i Sørlandet sykehus, der forskning og felles ansvar for 

utdanning kan fungere som lim i organisasjonen og fylle begrepet «sykehus i team» med innhold.  

Ambisjonen vil også kunne skape en sterk kobling mot kommunehelsetjenesten, gjennom felles 

ansvar for utdanning og muligheter for å bygge felles forskningsmiljø. Agder kan i fellesskap ta 

større ansvar for egen rekruttering. Det er en sterk etisk dimensjon i å ta dette ansvaret.  

Det er godt dokumentert at etablering av universitetet og medisinsk fakultet i Tromsø var viktig for 

å sikre rekruttering av leger til Nord-Norgexix.  Stavanger, Finnmark, Levanger og Aalborg har alle 

konkludert med at utdanning lokalt bidrar til bedre rekruttering og kvalitet. Mandatet fra 

Kunnskapsdepartementet om utredning av muligheten for å øke antall studieplasser i medisin i 

Norge må sees på som et nasjonalt gjennombrudd for den samme erkjennelsen.  

Eksterne aktører på Agder har tatt imot informasjon om arbeidet med kartleggingen på en svært 

positiv måte. Mange ser at dette kan bli en viktig sak for landsdelen. Kompetansefondet i Aust-

Agder har gitt tilbakemelding på at det vil være innenfor kompetansefondets strategi å støtte 

ambisjonen: «Dersom helseforetaket velger å gå inn for en slik ambisjon, kan det være naturlig for 

kompetansefondet å bidra økonomisk som del av en regional dugnad»xx. I sin høringsuttalelse til 

Utviklingsplan 2035 skriver Universitetet i Agder: «UiA deltar gjerne i ytterligere samtaler for å 

realisere visjonen om et universitetssykehus på Agder. Vi ser muligheter for å realisere et 

universitetssykehus med en vekt på utvikling og bruk av ny teknologi samt etisk kompetanse og vil på 

den måten peke på mulighetene for å utvikle et universitetssykehus med en «ny» profil.»xxi  

Kommunene støttet i sine høringssvar til utviklingsplanen arbeidet med utredningen. Aksjons-

komiteen for Flekkefjord sykehus har imidlertid uttrykt sterk bekymring for at sykehuset i 

Flekkefjord skal bli salderingspost på veien fram mot å bli universitetssykehus. Både denne 

bekymringen og øvrige motargumenter må møtes og håndteres dersom Sørlandet sykehus velger å 

gå for ambisjonen.  
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Sammenfatningen på nærmere 200 sider fra intervjuer med ledere og medarbeidere ved Sørlandet 

sykehus, med personlige synspunkt, forslag og diskusjoner, utgjør også et viktig grunnlag for 

rapportens meningsinnhold og anbefalinger.  

Forskningsenheten vil anbefale at rapporten presenteres og drøftes i aktuelle interne og eksterne 

fora, og at den, som planlagt, sendes på høring. Både utredning og høring er ledd i gode 

demokratiske prinsipper. Arbeidet bør følges opp av en videre bred utredning med deltagelse av 

kommunesektoren, Universitetet i Agder, næringsliv og øvrige aktuelle aktører, og senere med 

aktuelt medisinsk fakultet. Det anbefales videre at påtroppende adm. direktør søker å etablere 

dialog med Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo om landsdelens utfordringer og muligheter.  

I sitt avskjedsintervju sa Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet, 

følgende: «Ingenting er så kraftfullt som en idé hvis tid har kommet»xxii. Er tiden nå inne for en 

ambisjon som kan samle Sørlandet sykehus? Og Agder?  
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Vedlegg 
 

1. Stavanger universitetssjukehus – utvikling og betydning av universitetssykehuset, av tidligere 

forskningssjef Stein Tore Nilsen  

2. Historien om Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus 2004 – 2014, av tidligere forskningssjef 

Svein Gunnar Gundersen 

3. Innspill fra ledere og medarbeidere ved Sørlandet sykehus 

4. Mandat fra Kunnskapsdepartementet av 29.06.18 – utredning av mulighetene for økt 

utdanningskapasitet i medisin i Norge 

 

Referanseliste  
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Vedlegg 1  

 

Stavanger universitetssjukehus –  utvikling og 
betydning av universitetssykehuset  
av Stein Tore Nilsen, dr. med. og tidligere forskningssjef ved Stavanger 

universitetssjukehus 

I Lov om Spesialisthelsetjenesten fra 1999 fikk sykehusene 4 oppgaver: 

1) pasientbehandling, 2) utdanning av helsepersonell, 3) forskning, og 4) 

opplæring av pasienter og pårørende. Denne lovendringen sammen med 

Helseforetaksreformen fra 2002 la forholdene til rette for mer fokus på forskning og undervisning 

ved sykehusene. Betydelige midler som tidligere ble forvaltet av de fylkeskommuner som hadde 

ansvar for regionsykehusene ble ved reformen overført til Samarbeidsorganene mellom 

helseforetakene og Universitetene. 

Ved etableringen av Helse Stavanger HF i 2002 var ledelsen og styret klare på at det var viktig å 

bygge opp forskningen ved sykehuset og det var vilje til å prioritere midler til dette. Potensialet for 

forskning var godt, og det var miljøer i sykehuset som det var grunn til å satse på for den videre 

utviklingen. 

I utviklingen av universitetssykehuset var følgende prinsipper sentrale: 

 Vi ville vise resultater og ikke bare snakke om planer og muligheter 

 Forskningsbudsjettet skulle reelt økes årlig  

 Vi ville prioritere ressurser til gode miljøer  

 Kompetanseoppbygging i form av doktorgrader skulle prioriteres 

 Samarbeid med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen var viktig 

 Vi måtte ha et eget forskningsselskap 

Det viktigste for oss i utviklingen av universitetssykehuset var at vi kunne vise til resultater og 

markedsføre dem. Resultater kan en ikke se bort fra, men mer eller mindre realistiske planer har på 

ingen måte samme effekt. På mange måter hadde statsråd Kristin Clemet helt rett da hun under 

åpningen av Universitetet i Stavanger uttalte: «Universitetet i Stavanger er et resultat av jobbing og 

skryting og ikke lobbying og syting». 

Styret har i sin budsjettbehandling prioritert midler til forskning. Det har helt siden Helse 

Stavanger HF ble opprettet vært en årlig økning på 3 millioner kr til forskning. Mulighetene for å få 

eksterne midler til forskningsmiljøer under oppbygning er begrensede, derfor er det viktig med 

«friske» interne midler. Ved fordeling av midlene har en lagt vekt på å styrke de gode miljøene som 

allerede var ved sykehuset (psykiatri, kardiologi, nevrologi akuttmedisin og kreft) og ikke fordele 

midlene jevnt til alle avdelinger/miljøer. Det å styrke gode miljø og bringe dem fremover medfører 

at hele organisasjonen blir bedre. 
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Med tilførsel av interne ressurser og noe regionale midler fra samarbeidsorganet har en stimulert 

og økt forskningen. Det har vært prioritert å få frem medarbeidere til doktorgrad og antall 

medarbeidere med doktorgrad har økt fra 20 da satsingen begynte til 175 i dag. På samme måte har 

forskningen ligget nokså jevnt de siste årene på 5 % av landet, mens den har økt relativt sett i 

regionen og stabilisert seg på knapt 25 % av regionens forskning. Årlig er det > 200 publikasjoner 

og det er en høy andel (25 %) i de beste tidsskriftene (nivå 2). 

Styret i Helse Stavanger HF besluttet i november 2004 å endre navn på sykehuset fra Sentral-

sjukehuset i Rogaland til Stavanger Universitetssjukehus. Denne beslutningen var forankret hos 

eieren Helse Vest RHF og Det medisinske Fakultet Universitetet i Bergen hadde også gitt sin 

tilslutning til navneendringen. Selv om Universitetet i Stavanger ble opprettet samtidig hadde disse 

to hendelsene ingen sammenheng. 

Viktige forhold ved å være universitetssjukehus: 

 Moderne pasientbehandling  

 Gode faglige miljø som er rekrutterende 

 Omdømmebyggende 

 Mulighet til prosjektdeltagelse og eksterne forskningsmidler 

Det sier seg selv at leger og medarbeidere som er oppdaterte vitenskapelig og kjenner til 

forskningsfronten kan vurdere medisinske nyvinninger på en god måte og ta disse i bruk tidlig. 

Dette er en betydelig fordel for pasientene og sykehuset kan gi moderne og riktig behandling.  

Etablering av forskningsgrupper gir gode og fremgangsrike faglige miljøer som fremmer 

forskningen, men er ikke minst en viktig miljøskaper. Forskning er en vesentlig del av spesialist-

utdannelse og rekrutteringen til universitetssykehus er klart bedre enn andre sykehus. Det er 

omdømmebyggende å være universitetssykehus og tilbakemeldingen fra befolkningen er entydig 

positiv. Som universitetssykehus blir vi invitert til deltagelse i flere større og interessante 

prosjekter ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt hvor vi har flere samarbeidsavtaler. Dette 

er viktig for å bygge opp relasjoner og delta i frontlinjeforskning.   

De viktigste lærdommene 
På mange måter har Stavanger universitetssjukehus kommet over en «kritisk masse» som gjør at 

fagmiljøene er en viktig driver i den videre utvikling. De tre viktigste lærdommene som har vært 

viktige i denne utviklingen har vært: 

 Prioritér interne ressurser til forskning 

 Det er resultater som er viktige, ikke planer 

 Det må være en forankring mot et medisinsk fakultet 

Stavanger,  februar  2018,  Stein  Tore N i l sen   
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Vedlegg 2  
 

Historien om Forskningsenheten ved Sørlandet 
sykehus 2004 –  2014 
Av tidligere forskningssjef Svein Gunnar Gundersen 

Forskningsenheten ved SSHF ble etablert i 2003, med Svein Gunnar 

Gundersen som forskningsleder og Sissel Ledang som forsknings-

administrator. På begynnelsen av 2000-tallet var det stor optimisme for bygging av akademisk 

kompetanse på Agder, spesielt med tanke på at Høgskolen i Agder skulle bli universitet, noe som 

skjedde i 2007. I den anledning tenkte ledelsen ved sykehuset at det ville medføre en mulighet til å 

bli universitetssykehus, noe som senere viste seg å bli vanskelig. Prosessen ble støttet blant annet 

ved etablering av Sørlandets Kompetansefond (SKF) og senere Aust-Agder Utviklings- og 

Kompetansefond (AAUK), med grunnkapital fra kraftverksindustrien. Disse fondene kunne søkes 

fra virksomheter som ønsket å fremme forskningsbasert kompetanse for bedring av levekår i 

regionen.  

Strategier og målsetninger. Ved oppstarten var mottoet for Forskningsenheten: «Fra kompetanse 

på lokale helseproblemer til allmenn forskningsbasert kunnskap». En ønsket god klinisk forskning på 

dagliglivets problemer; «utviklingsbasert forskning som fører til forskningsbasert utvikling». Man la 

opp til å bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ble i 2002 satt som konkrete mål for 

forskningen ved den gang Vest-Agder Sentralsykehus (VAS) at en i løpet av de neste 10 år skulle ha 

levert 10 doktorgrader og publisert 100 vitenskapelige artikler. Dette var på det tidspunkt ansett 

som et ”stort og hårete mål”, som de fleste regnet som urealistisk. Men med den raske utviklingen 

som fulgte viste det seg at man allerede etter 4-5 år hadde passert 10 doktorgrader og 100 artikler. 

Og da tiåret var omme var tallet henholdsvis >30 doktorgrader og >300 artikler.  

Kompetansekartlegging og opplæring. En forskningsfaglig kartlegging viste at det var 9 med 

doktorgrad i Arendal og det samme i Kristiansand; flere av disse var professorkompetente. ”Den 

lille forskerskolen” var basert på 8 heldagssamlinger i løpet av et år. Interessen var stor og første 

kull hadde 76 elever ved oppstart. Deltagerne ble organisert i grupper med foreslåtte forsknings-

temaer. Undervisningen fulgte forskningsprosessen fra ide via datainnsamling og databehandling 

til artikkel-skrivning.  

Organisering. Forskningsenheten ble administrativt lagt under FOU-direktør Inger Holen, senere 

fagdirektør Per Engstrand. Det ble etablert et Forskningsutvalg (FU), med mandat til å veilede 

ledelsen i forskningsspørsmål. Forskningsutvalget besto av forskningskompetente medlemmer 

pluss representanter fra PhD-studentene, ledet av forskningsleder med forskningsadministrator 

som sekretær.  

Forskning og klinikk hånd i hånd. De fleste som blir registrert ved et universitet for PhD har 50 

% forsker-stilling i 3-4 år og 100 % for sammenskrivning det siste året. Som regel skal prosjektene 
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ha en intern veileder ansatt ved SSHF med forskningskompetanse i det aktuelle feltet. For å bli 

registrert formelt ved et universitet for PhD må man også ha en «kontaktveileder» ved 

universitetet.  

Oppgaver, bemanning og infrastruktur. Det viste seg etter få år at de 50 deltidsansatte forskerne 

medførte mer administrasjon, og det ble derfor ansatt en konsulent, Kate Lie, i 2006, etterfulgt av 

Kirsten Andersen fra 2007. Forskningen ble etter 2004 pålagt stadig flere formelle krav, delvis via 

direktiver fra EU, men også ved norsk lovgivning. Helseforskningsloven, vedtatt 20.6.2008. I 2010 

ble Sandrine Schuhler Slotten, med PhD fra Strasbourg og post-doc fra Cambridge og Nottingham, 

ansatt som personvernombud for forskningen med ansvar for formalia. Bioingeniør Odd Harald 

Olsen ble også ansatt som rådgiver og biobank-koordinator for å ha tilsyn med alle sykehusets 

biobanker/dypfrysere.   

Kontorer og arbeidsforhold. Etter en kort startfase med kontor Forskningsbrakka på 

parkeringsplassen fikk forskerne i Arendal tildelt noen kontorer i en gammel villa i Kloppene, og i 

Kristiansand i 2011 i «Kolonien».  

Formalia og prosjektoppfølging. Formelle krav til forskningsetiske, juridiske og økonomiske 

rutiner gjorde at Forskningsenheten måtte utarbeide prosedyrer, rutiner og retningslinjer for 

prosjektoppfølging. Forskningsenheten har et data-arkiv over alle registreringer og godkjenninger. 

SSHF var et av de første sykehus i landet som fikk etablert omfattende Standard Operating 

Procedures (SOP) for Good Clinical Research Practice (GCRP) pålagt av EU i 2004.  

Belønningsordninger. Legene ved SSHF har fått inn i hovedavtalen med sykehuset at de skulle bli 

betalt en belønning på kr 100.000 ved avsluttet doktorgradsdisputas. For øvrig var det forhandlet 

fram et årlig lønnstillegg på kr 10.000 for alle leger som forsket, og kr 25.000 for de som hadde 

doktorgrad. De andre faggruppene (psykologer, sykepleiere osv.) hadde ikke slike særavtaler, men 

forhandlet fram lignende avtaler etter hvert.  

Forskningspris. Forskningsenheten har benyttet enhver anledning til å feire forskerne med 

jubileer og festligheter. I 2008 ble det etablert en eksklusiv forskningspris («Direktørens 

belønning») med unikt design, som deles ut på årets «Forskningsseminar», som har vært avholdt 

som en halvdags faglig seminar med framlegg av forrige års PhD-er og nivå 2-artikler, etterfulgt av 

en bedre middag med taler og underholdning.  

Finansiering: Fra Kretsmesterskap via Hovedserien til Champions League. Etter en forsiktig 

start med støtte fra de lokale kompetansefondene fikk man erfaring med å skrive søknader og 

oppnådde gradvis like stor prosentvis tildeling fra Helse Sør-Østs regionale forskningsfond som 

sentrale sykehus. Flere PhD-er ble også finansiert av Norges Forskningsråd, Extrastiftelsen og 

andre eksterne fond. Sykehusets egne midler (1 %) av budsjettet, ble i stor grad brukt til å saldere 

PhD-prosjekter finansiert utenfra. EU: Mot slutten av 10-årsperioden fikk sykehuset finansering av 

3 store prosjekter fra EU, som må regnes som forskningens Champions League; HeartWear, 

United for Health og ScandTick.  
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‘Limet mellom aust og vest’: Som det framgår er det noen avdelinger som på disse 10 årene har 

utviklet betydelig forskning. I en tid med mye dra-kamp mellom Arendal og Kristiansand, er det fint 

å se at forskningen på mange fagfelt har skapt kontakt og samhandling mellom avdelingene i Aust- 

og Vest-Agder.  

Lakseeffekten: Det er åpenbart at forskningen i seg selv har resultert i betydelig ”lakseeffekt”: 

Spesielt leger som har tatt PhD i ”dobbelt-kompetanse-løp” ved SSHF, har blitt værende, bortsett fra 

noen ganske få. Over 80 % av de som har disputert har blitt værende i regionen. Noen, spesielt 

andre fagpersoner enn leger, har blitt ansatt ved UiA, noen i primærhelsetjenesten. Forskningen 

har dermed allerede fungert som ønsket, ved å bygge forskningsbasert kompetanse på sykehuset og 

i regionen.  

Krist iansand,  mai  2018,  Svein  Gunnar Gundersen  
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Vedlegg 3 
 

Ole Høie, overlege dr. med.,  

Avdelingssjef Medisinsk avdeling Arendal 

Tanker om et Universitetssykehus i  Agder (AUS)  

Umiddelbart synes jeg at tanken om et universitetssykehus i landsdelen er 

tiltalende. Ved indremedisinsk avdeling i Arendal deltar vi allerede i undervisning av 

medisinerstudenter og opplæring av hospitanter. Vi driver klinisk forskning, flere av våre leger har 

doktorgrad og vi har også lege med akademisk deltidsstilling. En videre utvikling mot et 

universitetssykehus vil stimulere til bedring i pasientbehandlingen og øke interessen for egen 

arbeidsplass i sykehusene. I tillegg vil en slik institusjon tilføre Agder økt anseelse utad og bidra til 

økt utvikling og styrking av vår region på andre samfunnsområder enn sykehusdrift.  

Jeg er imidlertid usikker på hva etableringen av et universitetssykehus vil bety for den praktiske 

hverdagen. For det første kreves det en betydelig høyere aktivitet av forskning og undervisning enn 

det som skjer i SSHF i dag. Det er videre krav om biomedisinsk grunnforskning. Som vil være svært 

ressurskrevende. Dersom sykehuset skal gjøre en slik satsing innenfor dagens økonomiske ramme, 

frykter jeg at den kliniske virksomheten blir skadelidende. Jeg er redd for at en økonomisk start-

hjelp fra lokale aktører ikke vil gi tilstrekkelig kompensasjon. For det andre risikerer vi at 

befolkningsgrunnlaget vil være for lavt til å gi nødvendig pasienttilgang for virksomheten. For det 

tredje er det nødvendig at dagens medisinske fagmiljøer i SSHF kan enes om en faglig utvikling mot 

universitetssykehus på en slik måte at fordelene kommer alle til gode. Dette krever langsiktig 

arbeid av organisasjon og ledelse. 

Jeg tror derfor at det mest realistiske er at SSHF arbeider målbevisst for økt forskning og student-

undervisning på alle tre sykehusene kombinert med høy faglig standard og godt samarbeid. Dersom 

dette lykkes, kan man i fremtiden vurdere å sette mål om at SSHF skal bli et universitetssykehus til 

nytte og glede for landsdelen. 

 

 

Christian Kersten, overlege dr. med.,  

Senter for kreftbehandling 

Jeg er født i Berlin og har nok en iboende elitær Humboldtsk tankegang om 

et universitet i meg: Fri forskning og et universitet skal dekke alle fag! Derfor 

reagerte jeg på utredningen. Etter litt refleksjon gjenstår imidlertid det 

positive: 
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 Pro Con 

Samfunn Forsk på lokale styrker, for eksempel 

borreliose, vanlige sykdommer eller 

samhandling med primær-

helsetjenesten 

Sentralisér forskningsmidler til sterke 

miljøer 

Region Styrke UiA, lokal innovasjon  

Sykehus REKRUTTERING! Jeg vet at noen leger 

er ved SFK pga forskning.  

Evt. økonomi. 

Evt. økonomi 

Ansatt Kompetanseheving, trivsel, stabil 

bemanning, økt andre oppgaver 

Økt andre oppgaver 

Pasient Bedre behandling, økt trygghet  

 

Samlet sett fremstår det for meg slik at det ikke er noe tvil om at integrert forskning i klinikken 

fører til økt rekruttering av kompetente og engasjerte leger, og dermed mer effektiv og bedre 

behandling av pasientene. Pasientene mine understreker ofte at de vet og setter pris på at jeg 

forsker, og at det gir trygghet og ingen behov for 2nd opinion.  

Det er mye som Agder universitetssykehus (AUS) ikke ville kunne gjøre (basalforskning, innføring 

av ny avansert teknologi, etc.), men samtidig er det mye et AUS vil kunne gjøre, som samfunnet går 

glipp av ved store universitetssykehus. Som for eksempel populasjonsbasert forskning på vanlige 

sykdommer, og forskning i tett samhandling med primærhelsetjenesten (livstilsintervensjon, E-

helselab Grimstad, palliasjon). 

Mitt råd gjennom min personlige erfaring gjennom 13 år med forskning ved Senter for kreft-

behandling vil være: Ansett fordypningsstillinger (D-stillinger) for leger og forskningssykepleiere, 

og la industristudier være navet for å drive kliniske studier i avdelingene. Dette fører til oppbygging 

av kompetanse og kvalitetssikret forskningssamhandling på tvers av avdelingene. Dette kan være 

en start som gir ressurser og kompetanse, som så kan brukes til forskerinitierte studier. 

 

Arnstein Tveiten, overlege dr. med.,  

Nevrologisk avdeling 

Jeg mener det er en naturlig og viktig ambisjon for Sørlandets befolkning og 

Sørlandet sykehus å arbeide for en funksjon som universitetssykehus.  

For å kunne gå inn i dette, må SSHF kommunisere en forståelig strategi. Da 

må vi først ha tanken klar i eget hode. Vi bør ha et krystallklart mål om å være det kraftsenteret 

mellom Oslo og Stavanger som regionen trenger. Men det er en posisjon vi må gå svært aktivt inn 

og ta. Den blir ikke tildelt oss. Uten en svært bevisst faglig satsing taper vi langsomt i konkurranse 

med Stavanger og Oslo. Det gjelder ikke bare universitetsfunksjoner, men også kliniske oppgaver.  
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Det er min overbevisning at vi får en vinn-vinn-situasjon. Helsetilbudet blir bedre. Jobbtilbudet blir 

bedre. UiA kan posisjonere seg mye sterkere innen helsefag og helserelatert teknologi. Regionen 

vår vil få flere unge, ambisiøse akademikere, både egenproduserte og tilflyttede, som finner 

regionen attraktiv. 

Det å ha studenter til stede i den kliniske virksomheten bidrar til faglig skjerping. Man må sortere 

tankene sine før man skal gi dem videre til nestemann. Mange synes det er gøy å undervise og er 

gode til det. I min egen spesialitet, nevrologi, tror jeg vi vi vil kunne tilby en god læringsarena. 

Studenter vil kunne være aktivt med i utredning og behandling av alle vanlige nevrologiske 

tilstander. Nevrologisk vakttjeneste hos oss er svært variert og relevant. Vi har en meget aktiv 

forskningsklynge i tett samarbeid med Flåttsenteret. I denne klyngen har vi to professorer og 

mange med både ferdige og pågående PhD-prosjekter. I mitt eget spesialfelt, hjerneslag-

sykdommmer, tror jeg det er mye å se og lære, særlig når vi nå skal utvikle et slagsenter som også 

tilbyr mekanisk trombektomi (trombefisking).  

Vi må få øye på særtrekk og fortrinn som vi har. Vi har noen klynger som etter min vurdering har 

spesielt gunstige multidisiplinære samarbeid, og vil være gode arenaer for læring. Jeg kan trekke 

frem nevroonkologi, altså kreftsykdommer i nervesystemet. Vi har samlokalisert nevrologisk 

avdeling, radiologisk avdeling med 3 tesla MR og Senter for kreftbehandling med blant annet 

stålebehandling. Det er ikke mange sykehus som har dette samlokalisert. Videre har vi en sterk 

klynge rundt nevrologi med slagsenter og nevrorehabilitering i avdeling for spesialisert 

rehabilitering. Her kan man kan tenke seg samarbeid med idrettsfag på UiA. 

Kanskje skal vi litt ut av boksen i vår forståelse av hva et universitetssykehus skal være? Kan vi 

viske ut noen grenser mellom første- og andrelinjetjenesten og forme et universitetssykehjem? Et 

sykehjem med undervisning og forskning innen eldremedisin? Med PhD-prosjekter for leger, 

sykepleiere, og andre? Jeg mener kognisjon er et fremtidsrettet felt vi bør satse på.  Vi kan ha en 

meget sterk klynge der sykehusspesialiteter som nevrologi, psykiatri, geriatri og nevroradiologi 

samarbeider med universitetssykehjem og demenslandsby. 

 

Beate Sommer, bioingeniør,  

Avdelingssjef Laboratorieavdelingen Arendal 

Bør Sørlandet sykehus jobbe mot å bli et universitetssykehus? Laboratorie-

avdelingene i SSHF har i flere år samarbeidet med UiA om utdanning av 

bioingeniører og det er erfaringer fra dette som preger mitt syn på dette 

spørsmålet. Da vi inngikk samarbeidsavtalen med UiA, så var det ikke etter SSHF sitt ønske. Det var 

tvert i mot stor motstand i lab. avdelingene i SSHF rundt dette. Vi fryktet den økte belastningen 

dette ville medføre, og følte det var en stor oppgave som ble «tredd ned over hodene våre». I 

ettertid ser jeg imidlertid at dette utelukkende har gitt positive ringvirkninger: 
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 Bioingeniørene har ervervet nyttig veilederkompetanse og fått økt sin selvtillit i det å lære opp 

andre; studenter, sommervikarer og nytilsatte. 

 Bioingeniørene har blitt bevisst eget kompetanseområde og opplæringsrutiner. Det er 

erfaringene med veiledning av studenter og det at vi er akkreditert som har gjort at vi har 

etablert et solid kompetansesystem: opplæringsplaner for studenter og nytilsatte og et toårig 

resertifiseringssystem for alle ansatte i avdelingen.  

 Vi har blitt bevisst viktigheten av å bygge kompetanse, ta videreutdanning og drive 

kursvirksomhet. Da studentene kom hit de første årene og fikk opplæring/veiledning, så 

smittet dette over på egne ansatte. De ville også ha mer opplæring/veiledning og mulighet for 

faglig fordypning. Flere ansatte har de senere årene tatt videreutdanning, og flere tør å bidra i å 

veilede, undervise og være veiledere til bacheloroppgaver. 

 Vi har erfart at den mest effektive måten å lære på, det er å undervise andre. Flere ønsker å 

bidra i dette arbeidet, og som leder merker jeg at selvtilliten blant ansatte øker. Bl.a. ved at flere 

søker seg til faglederstillinger.  

 Rekrutteringen til bioingeniørstillinger har økt betydelig. Årene før utdanning av bioingeniører 

startet, måtte vi bruke rekrutteringstiltak for å få søkere på ledige stillinger. Nå står de 

nyutdannede bioingeniørene i kø for å få jobb hos oss.  

 Rekrutteringen av sommervikarer har også blitt utrolig mye lettere og fordelen er at de har 

vært studenter hos oss. Dette letter opplæringsoppgaven på sommeren og er svært gunstig når 

de fortsetter i vikariater utover høsten.  

I en tid preget av endringer i helsesektoren og store endringer i SSHF med sammenslåing, 

nedbemanning (nordavindprosessen) og mange oppgaver som ble flyttet til SSK, så ble den nye 

oppgaven med veiledning av bioingeniørstudenter kjærkommen. Det er mye mer lystbetont å skape 

noe, enn å «bygge ned». Det har og vil fortsatt være mye støy i SSHF vedrørende oppgavefordeling 

og da kan det være positivt å jobbe sammen mot et nytt felles mål. SSHF sitt omdømme er svekket 

av interne stridigheter og rekrutteringen innen enkelte fagfelt er vanskelig. Her kan det å jobbe 

sammen mot å bli et universitetssykehus være med på å bedre internt samarbeid og omdømme. 

Dette forutsetter imidlertid at det blir et felles prosjekt og særlig gjelder dette mellom SSA og SSK. 

Her må vi kjenne/føle/oppleve at vi står sammen om dette like mye både i SSA- og SSK-miljøet. 

Dette vil være en kritisk suksessfaktor for at vi skal oppnå disse synergieffektene.  

 

Anne Dorte Lyken, psykologspesialist,  

Avd.sjef Lister distriktspsykiatriske senter 

Jeg er avdelingssjef lengst i vest (DPS Lister) og ser at ambisjonen om å bli et 

universitetssykehus kan være en enestående mulighet for SSHF; det kan gi 

grunnlag for en visjon om å samle behandlingstilbudet basert på et faglig 

grunnlag med utgangspunkt i pasientenes behov og som alle faggrupper kan stå bak på tvers av 
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lokasjoner.  Hvis vi velger en desentralisert modell vil det gi mulighet for å utvikle alle sykehus 

optimalt. Det vil være alles interesse at vi sammen oppnår et faglig løft som kan gi grunnlag for et 

universitetssykehus og videreutviklingen av det – det ville sikre arbeidsplasser og tilgang på leger 

og andre fagfolk i distriktene.  Det vil også gi kunne et valid grunnlag for å utvikle en bærekraftig og 

veldokumentert strategi  for SSHFs tilbud som er mindre basert på følelser og mer på 

veldokumenterte modeller og helhetlig tankegang.  

Som psykologspesialist brenner jeg for tilbudet til pasientene der de bor og ser vekselvirkningen 

mellom forskning og utvikling av behandlingstilbudet som avgjørende for at pasientene blir 

ivaretatt og hørt på en systematisk måte.  Klinisk forskning kan være vedkommende og nært og har 

betydning for vår hverdag og kvaliteten av den behandling vi møter som pasienter. Som leder vil jeg 

ha større mulighet for å fokusere mer på dette hvis vi blir en del av et universitetssykehus. 

 

Agno Ødegård, sykepleier,  

Avd.sjef  Avdeling for kirurgiske senger, Kristiansand 

Jeg mener Sørlandet sykehus skal gå for en ambisjon om å bli universitets-

sykehus! Sykepleie er et bredt og spennende fag der vi trenger mye mer 

klinisk forskning på hva som er viktig for pasientene og hvordan våre 

tjenester bør utøves best mulig.  

Jeg ønsker flere forskere som jobber på sengeavdelinger og poliklinikker hvor de finner relevante 

forskningstema. Det tette båndet til praksis der tjenester utføres er viktig. Vi trenger ansatte som 

kan mye sykepleie og samtidig forsker på de problemstillingene de selv kjenner gjennom daglig 

arbeid. Universitetssykehusambisjonen vil gjøre det lettere å rekruttere, det vil få gode fagfolk til å 

bli i sykehuset fordi mulighetene blir annerledes. Jeg tror det vil bidra til at vi vil få andre 

utdanningsmuligheter til landsdelen som f.ex. jordmor, helsesøster, ultalydsykepleie, stomisykpleie 

osv. 

Hanne Quarsten, dr. philos og forsker,  

Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Jeg har flere års erfaring med grunnforskning fra Immunologisk avdeling på 

Rikshospitalet, og er nå ansatt på Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SSK) 

hvor en andel av min stilling er knyttet til forskning innenfor diagnostikk og 

forekomst av flåttbårne infeksjoner. Sørlandet er et høyendemisk område for flåttbårne infeksjoner 

så vi har det beste utgangspunkt for å drive med god forskning innen dette området.  Vi har et miljø 

innen flåttforskningen på tvers av profesjoner, avdelinger og fagområder som er i svært positiv 

utvikling. Vi samarbeider godt med andre forskningsmiljøer både i Norge og andre land. På tross av 

dette er forskningen på SSHF hemmet av at vi ikke har fasiliteter til å utføre grunnleggende 

eksperimenter/analyser på eget sykehus. Forskningsarbeid på laboratoriet må strengt tilpasses de 
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rutiner og begrensninger som finnes i det ordinære laboratoriearbeid.  Nå finnes det ingen mulighet 

til å arbeide med cellekulturer eller utføre elementære undersøkelser som å karakterisere 

celler/DNA ved SSHF.  

Som universitetssykehus må det etableres laboratoriefasiliteter som er dedikert forskning slik at 

stipendiater og andre fra både klinikk og laboratorievirksomheten kan få innføring og mulighet til 

tett kontakt med laboratoriedata i egne prosjekt. Dette vil gjøre at forskere fra SSHF står sterkere 

og mer tverrfaglig rustet til videre forskning. Satsning på grunnforskning vil klart føre til heving av 

sykehusets kompetanse, og bidra til et dynamisk og blomstrende fagmiljø som vil komme både 

sykehuset generelt og forskningen til gode.  

 

Line Pedersen, PhD,  

Lege i spesialisering, Medisinsk avdeling Kristiansand 

Jeg synes det er en god idé å gå for å bli universitetssykehus. I et 

universitetssykehus foregår pasientbehandling, forskning og undervisning 

hånd i hånd. Dette har svært gode synergieffekter. Deltakelse i behandling av 

pasienter er noe av det viktigste pedagogiske hjelpemidlet i legeutdanningen og pasienter er helt 

essensielle i klinisk forskning. God utdanning og resultatene fra klinisk forskning kommer igjen 

pasientene til gode i form av kompetente helsearbeidere og bedre behandlingsmetoder.   

Et fagmiljø der det forskes mye må hele tiden holde seg oppdatert på sist publiserte forskning for å 

kunne drive fremtidsrettet og relevant forskning. En høy andel forskere i fagmiljøene vil også 

påvirke hvordan kunnskapsgrunnlaget formidles innad i avdelingene. Forskere er godt trent i 

kunnskapshåndtering og evidence based medicine. Dette er også fagområder som nå kommer svært 

sterkt inn i legestudiene og spesialistutdanningen av leger. Leger som forsker og underviser må 

stadig holde seg oppdatert. Å undervise er dessuten den beste måten å holde seg selv oppdatert på 

faglig utvikling. Studenter i avdelingene som stadig stiller spørsmål ang pasienter gjør at vi må 

tenke oss om en ekstra gang og bli bevisste alle valg vi tar rundt utredning og behandling.  

Men det er en lang vei å gå. For å bli universitetssykehus må forskningen styrkes betydelig. Det 

krever både økonomiske midler og en økt interesse blant leger og sykepleiere for forskning. Det 

krever også en holdningsendring blant ansatte i klinikken. Pasientbehandling er viktigst, men 

forskning, undervisning og utvikling må komme på en god andreplass. Uten god forskning kommer 

ikke medisinen fremover og uten god utdanning får vi ikke kompetente medarbeidere til å håndtere 

pasientene. Vi må slutte å se på utdanning som et ork og ekstraarbeid. Utdanning av helsepersonell 

er en av hovedoppgavene til helseforetakene og det er noe av det viktigste vi gjør. Også for 

pasientene!  
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Å bli universitetssykehus tvinger frem en økt pedagogisk kompetanse i fagmiljøene. Både økt 

forskning og økt pedagogisk kompetanse er nødvendig når nå ny spesialiststruktur for leger 

implementeres frem mot 1.mars 2019. Mye av jobben vi gjør der vil kunne gi oss et løft på veien 

mot å kunne bli universitetssykehus.  

 

Annette Solinski, sykepleier  

seniorrådgiver Klinikk for somatikk, Flekkefjord (tidligere 

klinikkdirektør)  

Jeg ser helt klart en fordel i at SSF blir en del av et universitetsmiljø. Min 

erfaring fra mindre sykehus i Danmark (Esbjerg og Koldning), hvor vi i 

mange år har hatt et tett samarbeid med universiteter omkring medisinstuderende, er at dette 

bidrar positivt i forhold til faglig nivå. Det bidrar til oppdatert, moderne pasientbehandling, 

omdømmebygging og mulighet for prosjektdeltagelse og medvirkning til forskning. Vi er i en 

særegen rekrutteringssituasjon i Flekkefjord, og jeg ser det som en fordel å bygge opp gode faglige 

miljøer, som vil virke rekrutterende. Vedrørende forskning er det et ønske fra både LIS2 og 

sykepleiere om å medvirke i forskning. Vi har allerede en LIS2 med Phd-grad, som aktuelt 

samarbeider med forskningsavdelingen. Vi ser at integrert forskning i SSF vil føre til engasjerte, 

kompetente leger og sykepleiere, med fokus på bedre behandling av pasienter. Vi har i dag mange 

hospitanter fra utenlandske universiteter. Det vil være en fordel å få dette inn i planlagte og 

strukturerte former, både for de studerende og legene i SSF.  

 

Randi Andersen, overlege,  

avd.sjef, Kvinneklinikken, Kristiansand 

 

 

 

 

Ingvild Vistad, dr. med.,  

seksjonsoverlege Kvinneklinikken, Kristiansand 

Hva mener legene ved Kvinneklinikken:  

Legene ved Kvinneklinikken Kristiansand er positive til at Sørlandet sykehus 

blir universitetssykehus. Vi er en mellomstor fødeavdeling (underkant av 2000 fødsler) med ansvar 

for risikofødsler i hele Agder. I tillegg har vi en stor gynekologisk poliklinikk. Vi utfører de fleste 

gynekologiske prosedyrer slik at alle grener innenfor spesialiteten er dekket. Vi har god erfaring 

med utenlandsstudenter som hospiterer, i tillegg til turnuskandidater som er innom avdelingen i 
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kortere tidsrom. Det er stor vilje til å ha med studentene i det kliniske arbeidet, og vi får god 

tilbakemelding fra studentene på et lærerikt opphold. 

Vi har stor forskningsaktivitet i avdelingen og en D-stilling som til enhver tid er besatt. Fem av 9 

overleger i bakvakt har PhD, og én av legene i utdanningsstilling i et PhD-løp ved Universitet i Oslo 

og en overlege har en professor II-stilling ved Universitetet i Bergen. Det er flere pågående 

forskningsstudier (1 legemiddelinitiert studie (immunterapi), 2 registreringsstudier og 1 

intervensjonsstudie). Også blant pleiepersonalet er det interesse for forskning: 3 jordmødre og 1 

sykepleier har mastergrad, hvorav 1 har begynt i et PhD-løp. Forskerne har et bredt nasjonalt 

nettverk mot alle de andre norske universitetene samt mot flere utenlandske universitet (Odense, 

Uppsala, Tilburg).  Ledelsen ved Kvinneklinikken ønsker å legge til rette for videre forskning og 

flere PhD-løp i de kommende årene, og ser at med god og fornuftig organisering nyter avdelingen 

godt av å ha dette tydelige, akademiske fokuset.  

I tillegg til stor forskningsaktivitet, er flere leger ved avdelingen involvert i nasjonale utvalg og 

prosjekter innenfor vårt fagfelt. Derfor er vi sikre på at undervisning av medisinerstudenter vil 

kunne ivaretas på en forsvarlig måte. Vi tror et universitetssykehus vil være positivt for 

rekruttering av leger til vår spesialitet i regionen, og at det vil kunne styrke samholdet mellom de 

tre gynekologiske avdelingene på Sørlandet sykehus. 

 

Åshild Håland, psykologspesialist PhD,  

enhetsleder Avdeling for barn og unges psykiske helse  

Bør Sørlandet sykehus gå for en ambisjon om å bli  
universitetssykehus?  

En av de viktigste årsakene til at Sørlandet sykehus bør gå for en ambisjon 

om å bli universitetssykehus er at det vil innebære at det må forskes betydelig mer enn i dag. Jeg 

jobber som enhetsleder for forsking og utvikling ved avdeling for barn og unges psykiske helse 

(ABUP) og har mange erfaringer på at forskning i klinikk fører til økt kvalitet i behandlingen. 

Eksempler på dette er studiene på OCD og angstlidelser som har medført at evidensbasert 

behandling er implementert inn i klinikken. ABUP har i dag en spisskompetanse innen angst og 

OCD som er et direkte resultat av forskningen som er blitt utført. Andre eksempler på klinikknær 

forskning er familieterapi, friluftsterapi og forskning på spe-og småbarn, som igjen har ført til bedre 

klinikk. Deltagelse i forskningsprosjekter har også medført at klinikken mye lettere får tilgang til 

nasjonale og internasjonale eksperter. ABUP har i dag knyttet til seg to internasjonale forskere i 

bistillinger som begge er eksperter på sine felt og som er med på å løfte kvaliteten både på 

forskningen og klinisk praksis. Min erfaring er at studentene vi tar imot får en bedre praksis når de 

kommer til avdeling hvor det forskes mye. 
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ABUP har gjennom mange år hatt et universitets-klinisk samarbeid med UiA og kommunale 

tjenester gjennom UNIK. UNIK er en arena for samskapning og formidling av praksisnær kunnskap 

der målet er å samarbeide tettere rundt utvikling av praksis, utdanning og forskning.  Gjennom 

UNIK har vi mange gode erfaringer på godt samarbeid rundt studentpraksis, undervisning og 

veiledning. Selv om UiA ikke har medisinutdanning, tenker jeg det er viktig å utvide samarbeidet 

med UiA rundt de andre helsefaglige utdanningene som er på UiA. Jeg tror at dersom Sørlandet 

sykehus blir universitetssykehuset vil det føre til langt mer forskningssamarbeid mellom UiA, 

kommunen og Sørlandet sykehus, noe det er stort behov for. Mer forskningssamarbeid vil være 

svært nyttig for å utvikle best mulig tjenester innen psykisk og somatisk helse i regionen. Etter min 

mening er det pr i dag altfor lite forskningssamarbeid innen psykisk helse mellom de enkelte 

institusjonene i Agder. Et universitetssykehus vil også lette rekrutteringen da det blir mer attraktivt 

å jobbe et sted hvor det satses mye på forskning og kvalitetsheving av tjenestene vi tilbyr. 

 

Svein Mjåland, overlege  

Senter for kreftbehandling (avd. sjef 2000-2017) 

Vil behandlingen av kreftpasienter i Agder bli bedre dersom SSHF oppnår 

status som universitetssykehus? Etter min mening er svaret nei. Sørlandet 

sykehus som universitetssykehus innebærer at man knytter seg opp mot et 

medisinsk fakultet og blir aktiv deltaker i den praktiske delen av legers 

grunnutdanning. Samtidig vil det bli stilt krav om økt aktivitet innen klinisk forskning.   

Kvalitet i kreftbehandlingen forutsetter og kjennetegnes av kompetanse og kontinuitet. I tillegg må 

sykehuset ha nok ressurser til å finansiere nødvendig kapasitet samt kostnader knyttet til 

medikamenter og utstyr. Kompetanse er en kombinasjon av kunnskap og erfaring, kontinuitet 

sikrer at pasienten i størst mulig grad kan forholde seg til sin pasientansvarlige lege og kapasiteten 

sikrer at kreftpasientene får den behandlingen de bør få innenfor akseptable tidsfrister. Slik jeg ser 

det bør disse kvalitetsnormene være styrende når sykehuset gjør sine valg og prioriteringer, det 

være seg av faglig eller organisatorisk karakter.  

Forskning styrker legenes kompetanse og pasienter som deltar i klinisk studier opplever vanligvis 

svært god kontinuitet i behandlingsforløpet. Økt aktivitet på dette området er derfor ønskelig, og en 

slik målsetting er allerede nedfelt i Helse Sør-Øst sine forventninger til Sørlandet sykehus. Klinisk 

forskning som en integrert del av pasientbehandlingen kan etter min mening styrkes innenfor 

dagens struktur. Dette handler i første rekke om visjoner, vilje og prioriteringer og nøkkelen til 

endring ligger i hendene til fagmiljøene i samarbeid med sykehusledelsen. Det er med andre ord 

ikke nødvendig å basere seg på en framtidig status som universitetssykehus for å innfri ønsker og 

forventninger om økt forskning. 
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Sørlandet sykehus utdanner legespesialister. Dette er en del av våre pålagte oppgaver som på den 

ene siden tilfører sykehuset nødvendig arbeidskraft og som på sikt sikrer sykehuset tilgang på nye 

generasjoner spesialister. Utdanningen består av flere komponenter hvor blant annet supervisjon 

og internundervisning står sentralt. Disse områdene involverer også overlegene og bidrar derfor til 

vedlikehold og utvikling av legestabens samlede kunnskapsnivå. Tidsbruk til supervisjon og 

undervisning er derfor både nødvendig og nyttig. Derimot stiller jeg meg tvilende til at utdanning 

av medisinstudenter, dvs. på et noe lavere nivå, vil tilføre sykehuset og i neste omgang pasient-

behandlingen en tilsvarende effekt. Utvidete oppgaver på disse områdene vil kreve økt involvering 

av legestaben hvilket i neste omgang kan svekke legenes tilgjengelighet i forhold til den enkelte 

pasient.  

I sum tror jeg ikke SSHF vil bli et bedre sykehus for kreftpasienter i Agder dersom vi oppnår status 

som universitetssykehus. Derfor bør vi heller ikke søke å bli det. 

 

Harald Reiso, dr. med., rådgiver 

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer  

Jeg støtter ambisjonen Sørlandet Universitetssykehus. Jeg er overbevist om 

at det gir kvalitetsutvikling for alle ledd i helsetjenestene på Agder, økt tillit 

til helsetjenestetilbud i befolkningen, bedret rekruttering, og styrking av 

Agders innovasjonspotensiale på helseteknologi. Hvis det ikke satses, vil Agder bli avskåret fra en 

viktig mulighetsutvikling. De kloke hodene vil reise andre steder.  

Ambisjonen krever god involvering av berørte aktører gjennom et Agder-perspektiv og nettverks-

bygging. Jeg baserer min støtte på erfaringer som allmennlege, forsker i Agder primærmedisinske 

forskergruppe gjennom 25 år, Dr. Med. fra Universitetet i Oslo i 2004, kommunelege/samfunns-

medisiner, tidligere medlem av sykehusstyret og rådgiver i den nasjonale kompetansetjenesten for 

flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus. 

Jeg ser ikke for meg at Sørlandet Universitetssykehus etablerer prekliniske undervisnings-

institusjoner, eller bygger kompetanse innen medisinske basalfag som kjemi, biokjemi og fysikk. 

Legestudenter som får sin kliniske utdanning på Agder, vil ha utført den delen av studiene andre 

steder. 

Bankkrakket i Arendal i 1885 ødela et mulighetsrom for økonomisk og sosial vekst i lang tid, særlig 

for de østre delene av Agder. Først de siste tiårene har Agder tatt igjen andre deler av Norge, når 

det gjelder opparbeidelse av samfunnsmessige infrastrukturer som bidrar positivt til utviklingen av 

områdets regionprodukt. Agder trenger positive virkemidler, som dannelse av universitetssykehus.  

Det er Agder sin tur. 
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Rolf Bruun Bie,  

avdelingsoverlege Avd. for patologi  

Faget patologi er sterkt knyttet opp til forskning og jeg ser derfor positivt på 

sykehusets ambisjon om å utvikles til et universitetssykehus.  

For mitt fag medfører dette en stor utfordring som et tjenestetilbud på tvers 

i sykehuset. Dersom vårt fag styrkes i så henseende vil dette også kunne medføre en styrkning av 

sykehuset som helhet og et bidrag i helhetsperspektivet, «et sykehus», med likt tilbud for pasienter 

som behandles ved de tre ulike lokalisasjonene. På sikt vil dette også kunne være en bidragsyter til 

en bedre samhandling i sykehuset og dermed kunne være en av flere kilder som kan bidra til å 

redusere det samlede konfliktnivået?  

En patolog er en lege som er spesialist på forandringer i celler og vev, og har en nøkkelrolle for 

videre utredning og behandling. Patologer jobber med å vurdere celle- og vevsprøver, inkludert 

operasjonspreparater fra pasienter som har alt fra godartede svulster, betennelsestilstander og 

kroniske sykdommer. Den viktigste og hyppigste oppgaven er imidlertid å vurdere om det er kreft 

eller ikke i de ulike celle- og vevsprøver. Dette tilsvarer 80 – 90 % av patologens totale arbeidstid. 

Ved patologiavdelinger gjøres i stigende grad ulike immun- og molekylærpatologiske analyser, som 

de siste årene har steget nærmest eksponentielt parallelt med at kreftbehandlingen er blitt mer og 

mer persontilpasset. 

Økt kompetanse er derfor uansett svært viktig for utviklingen av vårt fag i sykehuset. Akademisk 

kompetanse bør derfor særlig vektlegges i rekrutteringsprosesser og det bør legges til rette for 

fordypningsstillinger for LIS, som kan videreutdannes ved de nåværende universitetsavdelingene 

(OUS).  

På nåværende tidspunkt er den akademiske kompetansen i avdelingen for lav til at vi uten videre 

kan håndtere samarbeid med andre avdelinger om ulike forskningsprosjekter. Det må derfor satses 

betydelige ressurser også på avdeling for patologi om vi på sikt kan settes i stand til å være et 

bidrag i sykehusets ambisjon om å bli et universitetssykehus. 

 

Anne Heldal, PhD, Lege i spesialisering,  

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 

Bør Sørlandet sykehus gå for en ambisjon om å bli  
universitetssykehus?  
 

Generelt: Jeg har en doktorgrad knyttet til Universitetet i Bergen og nevrologisk avdeling ved 

Haukeland universitetssjukehus. De fleste medisinske spesialitetene befinner seg i kontinuerlig 
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utvikling, og forankring i et universitetssykehus forplanter seg også over i den kliniske hverdagen. 

Etter å ha flyttet til Kristiansand merker jeg stor forskjell på et universitetssykehus og regionalt 

sykehus. Den kliniske hverdagen med sine morgenmøter, undervisninger, kollegiale samtaler over 

behandlingsvalg holder et merkbart lavere faglig nivå. 

Jeg tok doktorgraden som del av forskerlinjen. Etablering av forskerlinje på medisinstudiet vil også 

kunne påvirke dynamikken i legerekruttering til sykehusene. Til en viss grad kan man anta at 

mange av de flinkeste medisinerstudentene vil orientere seg i retning forskerlinjen. Disse vil 

ventelig også i større grad stille krav om forskningsmuligheter ved valg av fremtidige arbeidsgivere  

Rusfaglig: Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus har en egen 

enhet for forskning og fagutvikling ved ARA (ARA-FoU). Enheten er også en del av 

forskningsmiljøet ved sykehuset. Vi samarbeider også med Universitetet i Agder, Universitetet i 

Oslo og øvrige aktuelle instanser i ulike prosjekter. Samtidig tenker jeg at det å bli etablert som en 

universitetsklinikk representerer et løft for avdelingen. Det vil gi mer kompetanse inn i avdelingen, 

det vil bli enklere å rekruttere forskningsinteresserte kandidater fra alle helseprofesjoner  -  ikke 

bare leger, og det vil bli større forskningsaktivitet innen rusfaget.  

Samfunnsutvikling: Agder har en del særegne levekårsutfordringene som også gjør seg gjeldende 

innen rusfeltet, og som faglig sett befinner seg i et krysningsfelt mellom ulike fagspesialiteter ikke 

bare innen medisin, men også f.eks samfunnsvitenskap. Solide forskningsmiljøer i regionen vil 

kunne ha mye sterkere bidrag til forbedringen av disse forholdene, enn miljøer som befinner seg 

utenfor Sørlandet.   

 

Kristine Dahl Sørensen, PhD,  

Psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Aust-Agder 

Bør SSHF gå for en ambisjon om å bli universitetssykehus?  Ja. Jeg svarer ja 

fra to erfaringsnære ståsteder; som kliniker og som forsker.  Begge 

ståstedene har et felles møtepunkt i interessen og engasjementet for fag. 

Men, jeg svarer også ja som en som bor i Agder og som ønsker en utjevning av sosioøkonomiske 

forskjeller og bedre levekår.  

Det er pasientbehandling det handler om og det er fagene våre som binder oss sammen i SSHF. Det 

er i våre pasienters interesse at fag prioriteres slik at alle pasienter kan være trygge på at den 

behandlingen de mottar eller deltar i er god nok eller til og med den beste. Det er fagutøvelse som 

sikrer kvalitet og det er fagutøvelse som skal sikres gjennom prosedyrer og retningslinjer.   

Undervisning, veiledning og forskning handler om fag. De aktivitetene som angår fag må prioriteres 

for at behandling skal bli bra. Kvalitet handler ikke grunnleggende om produktivitet. Produktivitet 

handler om økonomi og ressursbruk. Det er selvfølgelig viktig, men ikke for faget - på annen måte 

enn at man tilrettelegger for fagutøvelse; man må gjøre det man skal bli god på og ressurser må 
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styres dit hvor de gjør fagfolk gode. Jeg er overbevist om at de som jobber på SSHF ønsker å utøve 

yrket sitt etter aller beste evne, at de er stolte av faget sitt og at de ønsker å være gode. Det å gjøre 

hverandre gode må være et felles anliggende. 

Gjennom klinisk erfaring kommer de viktige spørsmålene frem; oppmerksomheten på det som vi 

ikke vet nok om eller på de områdene der det trengs forbedring. Den medisinske og helsefaglige 

forskningen som har sin basis i klinikk vil ofte føre til resultater som er klinisk anvendbare med 

grunnlag i folks arbeidshverdag og derfor ha stor nytteverdi og gi godt utbytte. Både det å utvikle 

noe videre eller vende tilbake til grunnforskningen, eller bevegelsen mellom disse utgangs-

punktene, får sin praktiske base hos klinikere som også forsker.   

Praktisk og teoretisk undervisning fører med seg muligheten til å vende blikket mot egen praksis og 

gir rom for utvikling og refleksivitet. Det å kjenne på ansvaret for de som er under utdanning gjør at 

vi må se på oss selv med ettertenksomhet, at vi må følge med i utviklingen innen våre fagområder, 

holde oss oppdatert og lære av studentene fordi de lærer helt sikkert noe vi ikke lærte.   

God fagutøvelse og fagutvikling trekker til seg fagfolk. Vår landsdel må arbeide for å trekke til seg 

fagfolk og hele tiden jobbe med å opprettholde fagmiljøer. Vårt sykehus må arbeide for at forskning 

verdsettes og prioriteres, at forskningsmiljøer bygges opp og styrkes for å bli robuste og 

ressurssterke. Fagfolk trekkes mot andre fagfolk også i andre fagområder utenfor helse fordi 

fagutvikling og forskning bygger samarbeid, nysgjerrighet og ønske om utvikling. De som opplever 

mulighetene som kommer av at fag verdsettes, blir gjerne. De bosetter seg i regionen. Slik kan de 

som er under utdanning lokkes til å bli værende slik at innsatsen som legges i utdanningen deres 

kan bli en investering i eget sykehus.  

Kanskje en satsning på å søke om å få bli universitetssykehus kunne bidra i arbeidet med å bedre 

levekår på Sørlandet? Skal levekår endres må man tenke stort og langsiktig, man må endre kultur 

og investere i befolkningen ved å heve utdanningsnivå, bedre helse og satse på barn og unges 

velferd.  

Helseforskjellene øker i Norge og Agder kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Det synes 

som at sosiale forskjeller er av stor betydning. Lang utdanning og god inntekt henger sammen med 

høy levealder som igjen henger sammen med levevaner. Gode levevaner skapes ikke i helsevesenet, 

men i vår kultur og i sosiale prosesser. Men helsevesenet spiller en viktig rolle for å ivareta folks 

helse og er en viktig aktør i samarbeidet som må til mellom alle sektorer for å bidra til at 

forskjellene reduseres. En av de viktigste årsakene til sykdom i Norge er psykiske plager som ofte 

starter i ung alder og har et langvarig forløp. Her vet vi også at sosioøkonomiske forskjeller spiller 

inn og igjen er det samhandling mellom alle offentlige aktører som blir viktig. Igjen er sykehusets 

rolle av stor betydning.   

I Agder ønsker man å jobbe kunnskaps- og forskningsbasert med folkehelse i regionen gjennom 

blant annet tilgang på kompetent arbeidskraft og styrket samhandling. Et universitetssykehus i 

Agder ville være viktig i dette arbeidet fordi man styrker tilgangen på kompetente fagfolk som 
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arbeider med nettopp å utvikle forskningsbasert kunnskap om sykdom og helse. Et universitets-

sykehus kan bidra til dette arbeidet mellom stat, fylkeskommune, kommuner og også styrke 

samarbeidet med UiA om deres folkehelsevitenskapsprogram. Et sykehus er til for pasient-

behandling, men skal også være involvert i arbeidet med å forhindre at folk blir pasienter. Det er 

god samfunnsøkonomi (og derfor sykehusøkonomi) at folk er friske.  

Samhandling rundt kunnskaps- og forskningsbasert arbeid er viktig på alle nivåer – også internt i 

SSHF. Det har vært en del utfordringer i å skape en kultur for helhet innen SSHF. Om utgangs-

punktet for vår helhetstenkning rettes mot god faglig pasientbehandling, samarbeid om utdanning, 

veiledning og styrking av forskning kan helhetstenkningen gi rammer som fagfolk ønsker seg. Mye 

skepsis bunner i frykt for at fagmiljøene skal forringes i de mindre geografiske sykehus-

lokaliseringene og sentraliseres i det største. Men, skal vi lage grunnlaget for å søke om å bli 

universitetssykehus, må alle med for å få det til – små og store sammen om en satsning på god 

fagutvikling.  

Det blir ofte et spørsmål om tid. Tid er en begrenset ressurs, men ressurser og tidsbruk kan 

prioriteres. Tid kan skapes og det er vi som gjør det – om vi vil. Vi kan ikke forske, undervise, 

veilede eller tenke de langsomme tankene som kreves uten tid til å gjøre det. Det innebærer at tiden 

til dette må prioriteres. Det innebærer at aktiviteten må verdsettes på en annen måte. Det 

innebærer at faglig utvikling må verdsettes og anses som en av de viktigste investeringene et 

sykehus kan gjøre.  Kunnskapsproduksjon må defineres som å være av avgjørende betydning for 

utvikling og for å finne løsninger på samfunnsøkonomiske utfordringer. For hva er alternativet?  

La oss tenke oss at vi sier at vi ikke har tid. At det ikke kan prioriteres. At det går ut over 

produktiviteten. At vi ikke kan prioritere å utdanne nye medisinere, nye helsefagarbeidere, eller 

utvide vår kunnskap om sykdom og helse. At vi ikke har tid til å lære bort det vi kan eller lære noe 

nytt. At kunnskapsutvikling og formidling er noe vi ikke har råd til.   

Har vi råd til å la være?  

I prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis fra Norsk Psykologforening støtter 

man seg til den amerikanske psykologforeningen og sier: «Evidensbasert psykologisk praksis er 

integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med 

pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål».  

Jeg vil tro at de fleste fagforeninger sier omtrent det samme som gjeldende for god klinisk praksis.  

Jeg vil tro at det å ikke arbeide for god evidensbasert klinisk praksis ikke er et alternativ, men at det 

er et ønske for SSHF, for Agder og for hver enkelt ansatt at vi satser på fagene våre.   
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Vedlegg 4  

 
Mandat 
 
Utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid mellom Stavanger 
Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Øke antall 
studieplasser innenfor medisin i Norge, herunder vurdere å øke antall studiesteder. 
 
Bakgrunn 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 12 S (2017-2018) ble det bevilget fem 
millioner kroner til en utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid 
mellom Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i 
Bergen (UiB). Videre ber Stortinget regjeringen igangsette et arbeid med mål om å øke antall 
studieplasser innenfor medisin i Norge, herunder å vurdere å øke antall studiesteder, jf. vedtak 362 
i Innst. 11 S (2017-2018). 
 
Oppgaver 
Utrede ulike modeller for den kliniske delen av medisinstudiet slik at kapasiteten i 
medisinutdanningen utvides og flere medisinstudenter kan ta deler av utdanningen sin i 
Stavanger. Videre undersøke muligheten for å øke kapasiteten ved de medisinske fakultetene i 
Norge. 
 
Gruppen skal utrede følgende: 

 En modell der studenter som studerer medisin i utlandet kan ta de siste årene, den kliniske 
delen av studiet, i Stavanger. Gruppen må vurdere hvem som skal ha ansvar for den 
kliniske delen (herunder spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten) og hvilket universitet studentene skal være tilknyttet. Kravene i 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/36/EF) må oppfylles. 

 SUS og UiS vil i fremtiden være fysisk samlokalisert på Ullandhaug og det må vurderes 
hvilken rolle UiS kan ha ved en slik utvidelse av antallet medisinstudenter. 
 

Gruppen skal innhente følgende informasjon fra de fire medisinske fakultetene: 
 Er det mulig å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier? Herunder om de 

medisinske fakultetene tar opp det antallet studenter de har fått budsjett for, om de har 
kapasitet til flere studenter dersom de tildeles flere studieplasser, og om de har tilgang på 
tilstrekkelig praksisplasser. 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser av de foreslåtte modeller må utredes. Det inkluderer 
en vurdering av oppbygging av nødvendig faglig kompetanse og fagmiljøer. Videre inkluderer det 
en vurdering av behov for og tilgjengeligheten av praksisplasser. Modellene må vurderes opp mot 
hverandre i lys av de samfunnsøkonomiske konsekvensene og de regionale og nasjonale behovene 
til helsetjenestene. Det må også vurderes hvor raskt modellene kan iverksettes. Utvalget bør også 
se på ulike modeller for medisinutdanning ved anerkjente studiesteder i utlandet med tanke på 
mulig overføringsverdi. Utredningsarbeidet skal følge utredningsinstruksen. 
 
Sekretariatet til gruppen skal ligge i Universitetet i Bergen. Gruppen skal avgi endelig rapport innen 
utgangen av september 2019. 
 
Sammensetning arbeidsgruppen:  

 
Leder:  

 Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og adferdsmedisin, NTNU 
Medlemmer:  

 Steinar Hunskår, prodekan for utdanning, Det medisinske fakultet, UiB 
 Geir Sverre Braut, professor II, UiS 
 Elisabeth Farbu, klinikksjef, SUS 
 Karin Straume, fagdirektør, Helsedirektoratet 
 Jeppe Emmersen, Vice Dean Education, Faculty of Medicine, Aalborg University 
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