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1 Bakgrunn for saken 
Styret ved SSHF har bedt om å bli orientert om utviklingen i UiO Campus sør og 
forskningen ved SSHF. Dette er sentrale mål i strategi 2021-2024, og 
Utviklingsplan 2040. 

2 Saksopplysninger 
Administrerende direktør har høye ambisjoner for foretakets satsing på kvalitet 
gjennom økt kompetanse og rekruttering ved samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene og forskningssamarbeid. 

Fagansvaret for UiO Campus sør og forskningsseksjonen ligger organisatorisk 
plassert under fagdirektør ved SSHF 

Styret har gjennom å årlig finansiering av interne PhD-løp i 2019, og inngåelse av 
avtale med UiO om desentral medisinutdanning, bidratt til å legge til rette for en 
viktig styrking på disse områdene ved Sørlandet sykehus HF. 

Forskning 

Foretaket har en stor og bred forskningsportefølje, med pt 61 pågående phd 
prosjekter.  

Det ble i 2021 landet en ambisiøs plan for forskning og forskningsdrevet 
innovasjon ved SSHF hvor det er utarbeidet konkrete mål. Administrerende 
direktør følger foretakets status for oppfølging av planen tett.  

Som et ledd i arbeidet med å styrke forskningsaktivitet i foretaket, gjennomføres 
interne utlysninger av PhD-prosjekter årlig. I november 2022 ble det tildelt 5 
interne phd-stipendiater etter en prosess med eksterne og interne reviewere. 
Prosjektene var av høy kvalitet, og vi regner med at flere vil også få tildeling fra 
Helse-Sør øst, slik at vi kan finansiere prosjekt(er) med høy kvalitet men som kom 
under listen på de fem prioriterte. 

Det er opprettet en sentral utprøvingsenhet for oppdragsstudier i 
forskningsseksjonen. Det er tilsatt en koordinator for dette. Foretaket har fått 
tildelt 2 millioner fra NorTrials og 5 millioner fra kreftforeningen og 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for å støtte dette arbeidet. 

Vedlagt (under) ligger en oversikt over foretakets tildelte eksterne midler fra 2021 
og 2022. Pågående er også to store KLINBEFORSK-prosjekter med SSHF som 
prosjektleder, hhv. Susannes Hernes sitt React-MCI og Jon Skranes’ randomiserte 
studie på habilitering av barn med tidlig hjerneskade 

I år fikk Jarle Jortveit ved SSA en større KLINBEFORSK tildeling i samarbeid med 
OUS. Studiet legges til SSHF, og aktuelle PhDer tilfaller SSHF. 

Ingvild Vistads prosjekt (SSK) har fått ca 14 millioner (8 mill fra Kreftforeningen) 
for uttesting av en APP i oppfølging av kvinner med underlivskreft. 

Foretaket har opprettet klinikk og avdelingsvise forskningsutvalg i nesten hele 
organisasjonen, og det er dannet flere større forskningsgrupper. 

Den praktiske forskningsstøtten i foretaket er under digitalisering for å sikre høy 
tilgjengelighet for den enkelte forsker, uavhengig av geografisk posisjon. 
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UiO Campus Sør 

SSHF-ledelsen har siden høsten 2018 vært i god dialog med fakultetsledelsen ved 
UiO for å etablere en desentral medisinutdanning. UiO og SSHF har signert en 
samarbeidsavtale om desentralisert utdanning av medisinstudenter i 4.og 
5.studiår, og styret har sluttet seg til avtalen. Høsten 2023 kommer de første ti 
studentene, og deretter øker antall studenter med ti per år inntil 40 studenter per 
semester (fordelt på 4 semestre) i piloten. Det er et mål for SSHF å utvide modellen 
til å inkludere det 6. studieåret. Totalt har 14 studenter meldt at de ønsker plass på 
Sørlandet med oppstart høsten 2023, og det tas opp 12 studenter i første omgang, 
med to på venteliste. 

Timeplanen ved UiO Campus sør følger timeplanen ved UiO tidsmessig. Det legges 
opp til en blanding av fjernundervisning, gruppeundervisning og seminarer lokalt, 
samt klinisk tjeneste. Studentaktive metoder vil bli benyttet der det er mulig. 

Det er i samarbeid med UiO lyst ut professorater innen gynekologi og pediatri 
(barnesykdommer) samt lektorstillinger med gode søkertall. Dette er stillinger 
som kombinerer klinikk og akademiske oppgaver. Det er også lyst ut en stilling 
som campusleder, hvorav en søker har trukket seg og en er uavklart. Det kan bli 
nødvendig å lyse ut stillingen på nytt. 

Flere av kommunene i Agder jobber parallelt med å planlegge for praksis og 
bemanning for studiets moduler innen allmennmedisin og samfunnsmedisin, Dette 
er et reelt godt samhandlingsprosjekt i vår region. 

Alle våre 3 sykehus og de fleste klinikkene skal benyttes som læringsarena for UiO 
Campus sør. UiA bidrar på flere områder; med pedagogisk opplæring, med 
tverrfaglig praksis og med bruk av studentsamskipnadens fasiliteter og tilbud. Det 
er strategisk viktig for SSHFs  at UiO og UiA styrker samarbeidet om regionens 
viktige desentrale medisinutdanning.  

Administrerende direktør sitter som nestleder i styringsgruppen får prosjektet, det 
gjør også fagdirektør. Begge får regelmessige oppdateringer fra prosjektet.  

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør understreker den strategiske viktigheten av den 
desentrale medisinutdanningen, og det gode arbeidet med medisinsk og 
helsefaglig forskning som gjennomføres ved vårt foretak. Begge satsinger styrker 
rekruttering og faglig utvikling av foretaket.  
 
Ambisjonen om å inkludere det sjette året i medisinutdanningen for studentene 
som tar utdanning på Sørlandet, er av stor viktighet for regionen. UiO gir gode 
signaler om at dette er en delt ambisjon. Satsingen er viktig også for 
primærhelsetjenestene. 
 
Det er gjort et stort og viktig arbeid innen begge områder.  
. UiO Campus sør og etterlevelse av plan for forskning og forskningsdrevet 
innovasjon følges tett. 
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