
 

 

Arkivsak  

Dato 15.06.2022 

Saksbehandler 

Susanne Hernes / Per 
Qvarnstrøm 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 15.06.2022  

Sak nr 039-2022 Sakstype Beslutningssak 

 
Sakstittel Etablering Campus Sør – medisinutdanning på Agder 

 

Ingress 

Rekruttering er ihht. Utviklingsplan 2040 en av de viktigste kritiske strategiske 
utfordringene til SSHF. Det vises til utfordringer med rekruttering av flere av 
legespesialitetene allerede i dag. I et 2040-perspektiv forventes dette å bli enda 
mer krevende. 

Utdanning av helsepersonell i egen region pekes på i utviklingsplanen som ett av 
de sentrale virkemidlene. Pilot for desentral medisinutdanning i et samarbeid med 
Universitetet i Oslo (UiO) er derfor en viktig milepæl. Den må sees i sammenheng 
med styrking av LIS-utdanningen. Vi ser dette også i sammenheng med vårt 
samarbeid med UiA om profesjonsutdanning i psykologi i Agder, samt allerede 
etablerte helseprofesjonsutdanninger, i en tverrprofesjonell satsing. 

 

Det har siden 2019 vært arbeidet aktivt med å etablere medisinutdanning på 
Agder i samarbeid med UiO. 

En prosjektorganisasjon, ledet av UiO, med en prosjektgruppe har utarbeidet et 
forslag til innhold i den desentrale Agder-modellen. Den har vurdert ressursbehov 
for en pilot fra 2023 til 2025, hvor antall studenter øker fra 10 til 40 over to år. 
Dette har dannet basis for forhandlinger om økonomi med mer. 

Det foreligger nå et utkast til avtale mellom UiO og Sørlandet Sykehus HF. 

Forslag til vedtak 
 

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs innstilling om å inngå 
vedlagte avtale om pilot for desentral medisinutdanning med 
Universitetet i Oslo.   

2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med 
orientering om gjennomføringsstatus i 2023. 
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Vedlegg til saken 

1. Utkast til avtale mellom UiO og SSHF (31.05.2022) 

 
 

Kristiansand 08.06.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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Saksfremstilling 
 

 

1. Bakgrunn 

 

Utviklingsplan 2040 peker på rekruttering av helsepersonell som en av de 
viktigste kritiske strategiske utfordringene til SSHF, og allerede i dag er det 
rekrutteringsutfordringer innen disse spesialitetene:  

«onkologi, patologi, pediatri, rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri, 
og kirurgiske felt, spesielt gastrokirurgi» (s.11) 

 

I et 2040-perspektiv forventes dette å bli enda mer krevende. Utviklingsplanen 
viser til desentral medisinutdanning som et verktøy for å styrke 
legerekrutteringen: 

«Utdanning av medisinstudenter lokalt vil medføre et betydelig løft for 
regionene med tanke på rekruttering og fagutvikling. Alle de tre 
sykehusene skal benyttes som læringsarenaer» (s.19). 

For 2040 er målbildet «at UiO Campus sør på sikt vil videreutvikles med flere 
medisinstudenter og utdanningsretninger som vil bidrar til felles utvikling av 
helsetjenester i Agder» (s. 19). 

 

Det har siden 2019 vært jobbet aktivt med å få etablert en desentralisert 
medisinerutdanning på Agder, og det har innen flere fag vært studenter 
utplassert i foretaket. De siste par årene har det vært intensivert arbeid med 
dette, hvor en egen prosjektgruppe har arbeidet frem et forslag til plan for 
gjennomføring av en etablering, samt foreslått en avtale for en pilot fra 2023-
2025. Denne piloten er tenkt videreført og videreutviklet deretter. 

 

2. Arbeidet fram til ferdigstilling av avtale 

I revidert statsbudsjett står Grimstadutvalgets arbeid omtalt, og i utvalgets 
rapport foreslås det å øke antall medisinstudenter i Norge med 40%. 
Regjeringen går i revidert statsbudsjett (2022) inn for å styrke etablerte 
medisinutdanninger, heller enn å etablere nye, fulle medisinske fakulteter. 
Utdanningskapasiteten på universitetssykehusene er allerede anstrengt, og 
utvalget foreslår en desentralisert studiemodell i den kliniske delen av studiet for 
å møte fremtidig utdanningsbehov. Det er forventet at dette vil komme enda 
tydeligere til syne i statsbudsjettet for 2023. 

SSHF inngikk i 2020 en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo, med mål om 
å ta imot medisinstudenter fra høsten 2023. Lokal prosjektleder ble ansatt i 50% 
stilling 1.januar 2021, og styringsgruppen hadde sitt første møte i februar 2021. 
Universitetet i Oslo ved visedekan Elin Olaug Rosvold har ledet 
styringsgruppen. SSHF deltar i styringsgruppen med administrerende direktør 
og fagdirektør. Prosjektet fikk navnet UiO Campus sør. 

Prosjektgruppen har vært ledet av professor Knut Lundin ved UiO og SSHF har 
deltatt med to klinikere og lokal prosjektleder. To studenter har vært aktive 
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medlemmer av prosjektgruppen. Gruppens mandat var å foreslå hvordan 
studiets 4. og 5. studieår kan gjennomføres lokalt ved SSHF, og rapporten ble 
oversendt styringsgruppen 1.november 2021. En slik studiemodell innebærer at 
studentene reiser tilbake til Oslo for å gjennomføre siste studieår. SSHF ønsker 
i fremtiden å jobbe for at studentene forblir på SSHF også i siste studieår, slik 
flere av de øvrige desentrale modellene legger opp til.  

Det ble også etablert en lokal prosjektgruppe med bred representasjon og 
involvering fra alle de tre sykehusene. Prosjektleder har rapportert og søkt 
jevnlig forankring hos foretaksledelsen. 

Med den foreslåtte studiemodellen er det de kliniske fagene øye, øre-nese-hals, 
nevrologi, psykiatri, kvinnesykdommer og fødselshjelp samt barnesykdommer 
som vil bli undervist lokalt ved SSHF. Hvert semester vil 10 nye studenter 
ankomme Agder, som innebærer at det i 2025 vil være 40 medisinstudenter på 
SSHF. 

Perioden november 2021 – mai 2022 har det foregått forhandlinger mellom UiO 
og SSHF med tanke på undervisningsomfang og lærerressurser for 
pilotperioden 2023-2025. Forhandlingene har vært krevende, men resultatet har 
alt i alt blitt godt for SSHF. 
UiO finansierer 6 professorater, 17 universitetslektorater, 1 campusleder og 1 
studiekoordinator.  

SSHF har fått forståelse for vårt syn om at alle foretakets sykehus skal brukes 
som læringsarenaer ved UiO Campus sør. Hovedvekten av undervisningen i 
pilotperioden vil bli lokalisert til SSK, noe av undervisningen vil skje i Arendal, 
og Flekkefjord vil være en praksisarena. I fag der SSHF har manglende 
kompetanse eller kapasitet, vil undervisningen skje digitalt fra Oslo sammen 
med Oslo-kullet. 

SSHF opplever at prosjektet har bred regional støtte. Det er blant annet 
opprettet en strategisk ressursgruppe som ledes av fylkesordfører Arne 
Thomassen og med deltakere fra SSHF, UiA, kommunene, fylkeskommunen, 
Statsforvalteren, LO og NHO. 

Studentsamskipnaden i Agder har bekreftet at studenter ved UiO Campus sør 
kan benytte deres fasiliteter på lik linje som UiAs egne. En formell avtale 
mellom UiO og UiA om UiO Campus sør er under arbeid. Det pågår også 
drøftinger mellom kommunene og UiO om ressurser til undervisning og 
utplasseringer i samfunnsmedisin og allmennmedisin. 

Nødvendige sykehusnære arealer i Kristiansand for studiet er funnet i 
forbindelse med tidligere omtalt leie av arealer for administrasjonen. 

Lokalisering av deler av medisinstudiet til SSHF er en viktig strategisk satsing 
for SSHF og vil gi foretaket et akademisk løft. Rapporter fra andre 
desentraliserte studiemodeller viser økt sjanse for at studenten bosetter seg 
lokalt etter endt studium og vil bidra til viktig rekruttering til SSHF. 

Så langt har prosjektet vært finansiert med bidrag fra Sørlandets 
Kompetansefond. I etableringen vil det være viktig å sikre et videre bidrag til 
akademisk oppbygging i sykehuset i forbindelse med rekruttering av 
kompetente professorer/1.amauensiser. Sykehuset forplikter seg i avtalen med 
UiO til å bidra med frikjøpt forskningstid til professoratene. 
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De øvrige økonomiske vilkårene i avtalen løses i et spleiselag mellom UiO og 
sykehuset, for å komme i gang med utprøving av modellen. En avtale om mer 
langsiktig videreføring vil bli forhandlet i 2025 med basis i de erfaringer 
pilotperioden gir. 

 

Kost-nytte 

UiO Campus sør er et samarbeid mellom UiO og SSHF – også økonomisk. UiO 
finansierer bl.a. lønnsutgifter til lokalt universitetsansatte ved SSHF, investering 
i nødvendig infrastruktur for digital fjernundervisning samt 50% av husleien til 
studentlokaler ved SSHF. 

SSHF vil særlig få kostander forbundet med fristilling av professorer 
(forskning/undervisning) og universitetslektorer (undervisning) samt utgifter 
forbundet med studentenes bruk av lokaler, utstyr og klær/engangsutstyr osv. 

Gevinsten for SSHF vil hovedsakelig dreie seg om noen forhold. Videreutvikling 
av et sterkt fagmiljø innen fagmiljøene er viktig i seg selv, og vil virke 
rekrutterende. At studentene tar deler av utdannelsen ved SSHF vil gi mulighet 
for økt rekruttering, slik det er dokumentert ved andre desentraliserte modeller. I 
tillegg vil fristilling til forskning føre til økte inntekter ifm publisering/PhD-
veiledning. Sannsynligvis vil også studentundervisning føre til at en ekstra 
årvåkenhet hos legene, som må kunne forklare de valgene man gjør til 
studentene – med økt kvalitet på pasientbehandlingen som mulig konsekvens. 

 

3. Administrerende direktørs vurdering 
 

Samarbeid med studiestedene om utdanning av helsepersonell er av stor 
viktighet for SSHF. Universitetet i Agder tilbyr flere viktige utdanninger, og 
samarbeidet er godt. Samarbeidspartner for medisinutdanning er UiO, og med 
regjeringens signaler i revidert nasjonalbudsjett, vil desentrale 
medisinutdanninger være valgt strategi for flere studieplasser i medisin i Norge. 
Det kan innebære at Helse Sør-Øst-regionen vil måtte ta høyde for relativt flere 
nye studieplasser. Med denne piloten forbereder Sørlandet sykehus HF seg til å 
kunne ta imot flere studenter i en eventuelt utvidet nasjonal modell. 

Administrerende direktør mener at den fremforhandlede avtalen legger grunnlag 
for en god modell. Rekruttering av undervisningsstillinger vil skje som 
kombinerte stillinger der hovedstillingen er en klinisk stilling i sykehuset. Slike 
stillinger, med frikjøp, er attraktive stillinger. SSHF og UiO vil lyse ut stillingene 
sammen, nasjonalt. Flere av disse fagene er innen rekrutteringssvake fag, og 
UiO Campus sør vil danne faglig styrking og utvikling innen disse fagene.  

Styret er i ulike sammenhenger kjent med at behandlerkapasitet er en 
underliggende utfordring, som for eksempel forklarer venteliste-problematikken i 
noen av fagene. UiO Campus sør utgjør et viktig langsiktig rekrutteringstiltak. 

Etableringen vil være i tråd med intensjonene i Grimstad-utvalgets rapport og 
behandlingen av denne i revidert nasjonalbudsjett 2023, samt gi en strategisk 
styrking av foretakets rekruttering av leger over tid.  

Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til inngåelse av pilot for 
desentral medisinutdanning; UiO Campus sør.  
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