Mandat
Utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid
mellom Stavanger Universitetssykehus, 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 Universitetssykehus (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.

