Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2018/5213/ELI103
Dato: 13.11.2018

ORIENTERINGSSAK
Til:
Programstyret for medisin

Møtedato:
15.11.2018

Sak:

Økt opptak av medisinstudenter - utredning av kapasitet og muligheter nasjonalt
Programstyret diskuterte på oppdrag fra dekanen et evt. opptak av flere medisinerstudenter i sitt
møte den 18. september 2018. Vedlagt følger et notat som ble utarbeidet på bakgrunn av
diskusjonene i styret og formidlet til dekanen.
Etter dette har vi ved Helsefak fått i oppdrag fra en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av
Kunnskapsdepartementet å utrede mer spesifikt om det er mulig å øke antallet studenter innenfor
dagens medisinutdanning.
Arbeidsgruppen vil kartlegge konkrete muligheter og aktuelle scenarier når det gjelder kapasitet
for utdanning på profesjonsstudiet i medisin ved dagens fire fakultet. Gruppen ber om
1. en analyse av dagens situasjon for studenttallet
2. en beskrivelse av kapasitet i dagens studiemodell
3. en oversikt over muligheter og eventuelle planer for utvikling av studiemodeller med
plass til flere studenter
4. en tilbakemeldinger om praksisarenaene
Som premiss for tilbakemeldingene om eventuell økning av studieplasser forutsettes at dagens
finansieringsordninger for medisin legges til grunn. Under punkt 3, der eventuelle fremtidige
muligheter beskrives, ønsker vi ikke en detaljert utredning av økonomiske konsekvenser, men en
beskrivelse av hvilken type ressurser som aktualiserer seg ved konkrete planer om utvikling av
nye studiemodeller. Eksempler kan være økt behov for leide arealer, nye laboratorier, nybygg,
økte utgifter ekstern praksis etc. Modellene som beskrives må være av forpliktende karakter,
forutsatt at nødvendige rammebetingelser blir stilt til rådighet.
Som ytterligere vedlegg til denne saken følger bestillingen fra Kunnskapsdepartementets
arbeidsgruppe, samt den nasjonale arbeidsgruppens mandat.
Helsefaks dekan satte den 30.10.18 ned følgende arbeidsgruppe som skal arbeide med å svare på
bestillingen på vegne av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT:
 Terje Steigen, prodekan klinisk undervisning. Leder av gruppa
 Eva Gjerdrum, seksjonsleder Legeutdanningen
 Katrine Wennevold, studieplansjef
 Gunnar Leivseth, leder Programstyret medisin og instituttleder IKM
 Rolv- Ole Lindsetmo, hovedkoordinator praksis i sykehus
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May Lill Johansen, hovedkoordinator praksis i primærhelsetjenesten
Håkon Lindekleiv, fag- og forskningsdirektør, UNN
Kevin Wang, medisinstudent på 4. året og medlem av Programstyret for medisin

Arbeidsgruppa får en egen kontakt ved Økonomiavdelingen ved Helsefak i arbeidet med å
synliggjøre kostnader.
Mandat og arbeidsform:
Gruppa skal fordele utredningsarbeidet mellom seg med utgangspunkt i hver deltakers
kompetanseområde knyttet til oppgaven. Gruppa må kommunisere godt med, og innhente
synspunkter og opplysninger fra; Instituttlederne ved ISM og IMB, Praksiskoordinatorene i
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark, stedsansvarlige
i Hammerfest og Bodø og studieadministrasjonen ved Legeutdanningen.
Gruppas mandat fremgår utover dette av bestillingen til fakultetene fra nasjonal arbeidsgruppe
nedsatt av KD. Gruppa må videre sørge for å planlegge en behandling av utkast til rapport fra
arbeidet i sentrale organer som Studieplanutvalget, Programstyret for medisin, Felles ledermøte
med UNN og Dekanatet/Fakultetsstyret.
Tidsplan:
 Spørsmålet om opptak av flere studenter til legeutdanningen ble behandlet første gang
som en diskusjonssak i Programstyret den 18. september 2018. Det er utarbeidet et
foreløpig notat fra denne diskusjonen.
 Bestilling, mandat og sammensetning av arbeidsgruppe behandles i SPU 6. november.
 Gruppa må levere et foreløpig diskusjonsgrunnlag til felles ledermøte mellom UNN og
Helsefak den 26. november. Ledermøtet vil kanskje ha synspunkt på den videre
behandlingen av en slik rapport, og ledermøtet bør kanskje også møtes ekstraordinært for
denne saken på et senere tidspunkt
 Et utkast til rapport må legges fram for Programstyret i medisin til møtet den 12.
desember.
 Behandling ved Helsefak etter at Programstyret har sagt sitt.
Programstyret bes diskutere innholdet i bestillingen og gi tilbakemelding til vår lokale
arbeidsgruppe knyttet til de ulike delene av bestillingen.

Gunnar Leivseth
Leder Programstyret medisin
gunnar.leivseth@uit.no
77 62 08 91

Eva Gjerdrum
Seksjonsleder legeutdanningen
–
eva.gjerdrum@uit.no
77 64 59 90
–
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