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Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser
Helsefak fikk i en ekstra bevilgning tildelt 77 nye studieplasser. Disse ble fordelt på følgende
utdanninger:
Studieprogram

nye studie- Opptaksønsket v/studie- møtt
plasser
kapasitet høst start 2020
2019
Medisin*
20
116
136
125 (131)
Prof. psykologi
5
98
114
109
Sykepleie Tromsø 5
130
130
125
Sykepleie Narvik 5
55
55
52
Paramedisin
23
20
23
25
Bioingeniør
5
24
30
28
ABIKO
14
85
85
94
SUM
77
*Profesjonsstudium i medisin har tatt opp studenter fra odontologi, som allerede
studieåret. Disse er nå i permisjon og fortsetter studiet sitt fra 2. studieåret av.
studenter registrert på medisin, når studenter i permisjon inkluderes.

Reg. studenter
på nye studieplasser
9 (14)
5
0
0
23
4
9
50 (55)
har fullført 1.
I høst er 131

Tabellen viser at 50 (55) av 77 nye studieplasser er tatt i bruk. Av ulike årsaker kunne ikke alle nye
tildelte studieplasser tas i bruk i høst.


Profesjonsstudium medisin
Profesjonsstudiet i medisin fikk tildelt 20 nye studieplasser fra og med høsten 2020.
Opptakstallet er derfor endret fra 116 til 136. Enhet for legeutdanning har gjennom sommeren
jobbet sammen med fellestjenesten for opptak med å fylle plassene, og har overbooket gjennom
at man har gitt nærmere 160 studenter tilbud om plass. Hvert år søker et antall
odontologistudenter opptak til profesjonsstudiet i medisin. Vi opplever at et sted mellom 8 og
14 studenter fra odontologi kommer inn på profesjonsstudiet hvert år. Disse studentene har
allerede gjennomført 1. året og får dermed direkte innpass til 2. året på medisin. Dersom det er
ledige studieplasser, kan noen av disse studentene starte direkte på 2. året. Mange av dem må
imidlertid vente et år/ta permisjon fordi det ikke er plass på 2. året. 1. års kullet ved
profesjonsstudiet i medisin ser derfor ikke helt komplett ut uten at vi regner med de studentene
som er i permisjon, og skal starte direkte på år. 2. Dette er grunnen til at det kun er 125 studenter
som framstår som møtt opp 1. september 2020. Når vi regner over kullet i oktober 2020 og tar
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med studenter i permisjon, har vi 131 studenter på kullet. Ved oppstart i slutten av august hadde
vi med studenter i permisjon 136 studenter på kullet. 4 studenter har byttet studiested etter
oppstart, begynt i Oslo eller Bergen. Neste høst har vi imidlertid mulighet til å komplettere årets
kullet igjen på grunn av nye studenter som er kommet inn og har fått innpass til 2. året.
Kandidatmåltallet for medisin på 89 er regnet ut på bakgrunn av et opptak av 110 studenter
(80%). I 2020 var siste året der vi uteksaminerte kull med denne studentstørrelsen. Vi regner
derfor med at måltallet blir justert neste år, først etter at vi uteksaminerer etter et opptak på 116,
deretter etter et opptak på 136.


Bachelor i sykepleie, campus Tromsø og Narvik
Bachelor i sykepleie ble tildelt 10 nye studieplasser, henholdsvis 5 ved campus Tromsø og 5
ved campus Narvik. På bakgrunn av dette ble måltallet i Tromsø økt fra 116 til 121 kandidater.
På grunn av manglende opptakskapasitet i Narvik ble de 5 nye studieplassene fordelt til
sykepleie Campus Harstad. Campus Harstad har i år tatt opp 7 studenter ekstra.



Bachelor i bioingeniørfag
Bioingeniørutdanningen fikk tildelt 5 nye studieplasser og tok opp 4 studenter ekstra. Grunnet
en nedgang i søkertallene i år, kunne ikke alle nye studieplasser fylles.



Master i sykepleie/ABIOK
Utdanningen ble tildelt 14 nye studieplasser og har tatt opp 9 ekstra studenter, fordelt på de
ulike spesialiseringer. Grunnet mangel på praksisplasser var det ikke mulig å ta opp flere
studenter. Instituttledelsen og studieleder har startet diskusjoner med fagmiljøet på UNN om
muligheter for å ta opp 20 studenter høsten 2021 på et ekstra kull til studieretning
intensivsykepleie. Helse Nord har tidligere i sommer meldt inn et behov på flere
intensivsykepleiere, og IHO har fått signaler om at flere praksisplasser vil være tilgjengelig til
et nytt kull i høsten 2021.
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