Vedlegg 2

Arbeidsgruppe som skal utrede ulike modeller for den kliniske delen av medisinstudiet, kapasitet ved
de eksisterende læresteder m.m. (Grimstad-utvalget 2018/19, oppnevnt av KD)

Bestilling fra arbeidsgruppen til fakultetene – om medisinstudiet
1. Antall studenter, status og analyse
Spørsmål
Vedlagt tabelloppsett for antall opptatte studenter og uteksaminerte kandidater i perioden 20072017 (inkludert kandidatmåltall for fakultetene). Se vedlegg 3.
Forklar årsakene til eventuelle avvik mellom antall opptatte og uteksaminerte studenter, hva
som kan regnes som reelt frafall og på hvilke(t) tidspunkt i studiet frafall forekommer.

2. Kapasitet i dagens studiemodell
Spørsmål
Er det mulig å øke antallet studenter innenfor dagens studiemodell ved fakultetet f.o.m. høsten
2020? Det er her forutsatt at dagens finansieringsordninger for medisin legges til grunn.
Hvis ja – oppgi hvilket antall som kan tilbys og hvilke rammefaktorer som setter et tak. Bruk
eventuelt erfaringer fra forrige kapasitetsøkning i studenttall på medisinstudiet ved fakultetet.
Hvis nei - oppgi begrensende faktorer
(Stikkord: bemanning, infrastruktur, undervisningsarealer smågrupper/storgrupper,
ferdighetstrening, utstyr)

3. Kapasitet, mulig utvikling fremover
Spørsmål
Dersom fakultetet ble tildelt eller bedt om å opprette flere studieplasser, hvilke muligheter ser
fakultetet til å klare det og hvilke forutsetninger må eventuelt oppfylles?
Utvidelse med 25 studenter
Utvidelse med 50 studenter
Utvidelse med 75 studenter
Utvidelse med 100 studenter
Utvidelse med 150 studenter
Presisering av rammer for spørsmålet:
Vi ber om at svar utdypes innenfor gitte scenarier for antall. Svar kun på de scenariene som
oppleves som aktuelle, og juster antall studenter, om nødvendig.

Vi forutsetter at dagens finansieringsordninger for selve studieplassene i medisin legges til grunn,
men behov for investeringer og andre/økte driftsutgifter må beskrives. Eksempler kan være økt
behov for leide arealer, nye laboratorier, nybygg, økte utgifter ved ekstern praksis etc.
Studiemodeller som avviker fra dagens etablerte rammer for studieløp, kan også beskrives.
Vi ønsker at beskrivelse av eventuelle planer inneholder angivelse av tidshorisont, hvilken type
ressurser som kreves og det må angis status for avtaler og premisser.

4. Praksisfeltet
Spørsmål
I spesialisthelsetjenesten – på hvilke sykehus er fakultetets medisinstudenter i klinisk
undervisning og ekstern praksis i dagens studiemodell?
Fyll inn i tabellarisk oppsett for sted og omfang (vedlegg 4)
I primærhelsetjenesten – hvilke arenaer bruker fakultetet i klinisk undervisning eller ekstern
praksis i dagens studiemodell?
Fyll inn i tabellarisk oppsett som over.
Er det utfordringer med kapasiteten på aktuelle praksisarenaer i hhv spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten i dagens studiemodell?
Hvis ja – beskriv utfordringer, også knyttet til endring/bruk av nye praksisarenaer.
Med utgangspunkt i en eventuell økning av studenter innenfor dagens studiemodell (jfr. punkt 2
over) - vil fakultetet ha tilgang på tilstrekkelig antall praksisplasser i hhv spesialisthelsetjenesten
og primærhelsetjenesten innenfor dagens avtaler?
Med tanke på en eventuell alternativ/fremtidig studiemodell (jfr. punkt 3 over), hvordan tenker
fakultetet seg at kapasitet på praksisplasser i hhv spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten kan løses?
Beskriv også her hvordan nye praksisarenaer (f.eks. Kommunale akutte døgnenheter – KAD) kan inkluderes i
planene.

