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Saken gjelder
Arbeidet med å utrede modeller og studieplan for et medisinstudium ved UiS holder fram parallelt med
Grimstadutvalgets arbeid. Denne saken gir en kortfattet status for arbeidet som er gjort i vår. Saken er også
en anledning for utdanningsutvalget til å gi sin tilslutning til vedtak styret inviteres til å fatte i junimøtet.
Bakgrunn
Utdanningsdirektøren orienterte utdanningsutvalget om arbeidet med medisinutdanningen i møtet 22.
februar. Ambisjonen om medisinutdanning ved UiS går langt tilbake, og kom første gang fram i en rapport
fra 2009 fra en tenketank for et framtidig helsefakultet ved universitetet. UiS har intensivert arbeidet med å
utrede en medisinutdanning etter beslutningen om flytting av SUS til Ullandhaug og etter at regjeringen
satte ned Grimstadutvalget, som blant annet skal gi råd om:
- En modell der norske studenter som studerer medisin i utlandet kan ta de tre siste årene i
Stavanger
- Hvilket universitet studentene skal være knyttet til i en slik «utenlandsmodell»
- Hva rolle UiS kan ha i en slik utvidelse av antallet studenter i medisin
Grimstadutvalget skal avgi sin rapport til regjeringen innen utgangen av september 2019. Den videre
behandlingen av rapporten i regjeringen vil avgjøre om UiS skal kunne utdanne medisinere i fremtiden.
Kort om arbeidet våren 2019
Grimstadutvalget besøkte UiS og SUS 13. februar 2019. I UiS sitt møte med utvalget ble universitetets
kompetanse, planer, ambisjoner og modeller for et fremtidig medisinstudium presentert. Etter møtet ble
utfyllende informasjon som utvalget etterspurte utformet og oversendt. I etterkant av dette møtet trådte
prorektor Dag Husebø inn som prosjektleder for arbeidet.
UiS sitt arbeid er, i samsvar med Grimstadutvalgets mandat, særlig konsentrert om en Europa-modell der
norske studenter som har tatt de tre første årene av et medisinstudium i utlandet kan ta de tre siste årene
frem til cand. med.-graden ved UiS. I arbeidet med studiemodell og studieplan vier vi særlig stor
oppmerksomhet til praksislæring, helseteknologi og allmennmedisin. Det legges opp til at studentene skal
ha 24 uker praksis i løpet av de tre siste årene og minimum halvparten av dette i primærhelsetjenesten.
For å kunne realisere en medisinutdanning vil UiS være helt avhengig av den medisinske kompetansen som
finnes i SUS og i kommunene i Rogaland. Med tanke på å kartlegge mulighetene for samarbeid med
kommunene om en fremtidig medisinutdanning, har UiS med god hjelp fra KS Rogaland, hatt tre møter
med kommuner i Rogaland i løpet av våren. På grunnlag av disse møtene er kommunene invitert til å foreta
en mer konkret og forpliktende kartlegging av interessen blant kommunens fastleger for å bidra inn i en
medisinutdanning ved UiS.
Universitetets ledelse har jevnlige møter og kontinuerlig dialog med ledelsen i SUS. Sykehuset har nå
besluttet at det oppnevnes to representanter blant SUS sine leger til å delta i arbeidet med å utrede
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modeller og planer for medisinutdanning ved UiS. Første møte med representantene fra SUS var 15. mai. At
SUS nå formelt tiltrådte arbeidet, ga et bedre grunnlag for å vurdere hvilken kompetanse og kapasitet som
er tilgjengelig i SUS og hvilken kompetanse og kapasitet som må skaffes eller erstattes. Det er også et ønske
at det videre planleggingsarbeidet kan foregå i en tettere dialog med UiB for å slik kunne komme frem til
samarbeidsløsninger som begge institusjonene kan gi tilslutning til.
UiS sin representant i Grimstadutvalget skal målbære UiS sin Europa-modell inn i Grimstadutvalgets
rapport. For å legge til rette for en best mulig presentasjon av modellen i rapporten, utarbeidet og
oversendte UiS et grunnlagsdokument medio mai.
Arbeidet med å videreutvikle modell og studieplan, planer for kompetanse og kompetansebehov samt alle
nødvendige søknadsdokumenter for akkreditering og etablering, vil fortsette parallelt med at regjeringens
utredning skrider frem.
Styrets befatning med arbeidet
Styret har hatt saker knyttet til medisinutdanningen på agendaen i fire styremøter og i strategiseminaret 7.
februar i år. I sak US 66/17, i juni 2017 fattet styret følgende vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til det videre arbeidet for å få etablert et klinisk masterstudium i medisin i
Stavanger, fortrinnsvis ved UiS og i et tett samarbeid og forståelse med SUS og UiB.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om sakens utvikling.
Styrets vedtak fra 2017 trenger nå en presisering som konkret knytter medisinutdanningen til UiS og retten
til å tildele cand. med.-graden. UiS-ledelsen har en klar ambisjon om å få etablert et studium i medisin der
UiS får rett til selv å tildele graden cand.med. Dette innebærer i første omgang å få etablert et studium som
omfatter de tre siste årene av et seksårig løp. Ambisjonen er å etablere studiet i tett samarbeid med SUS og
kommunene i Rogaland og også i forståelse og samarbeid med UiB. I juni-møtet vil derfor styret bli invitert
til å fatte vedtak om vi fortsatt vil arbeide for å få etablert en medisinutdanning ved UiS med rett til å tildele
graden cand. med.

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget gir sin tilslutning til at det arbeides videre for å få etablert en medisinutdanning ved
UiS med rett til å tildele graden cand. med.
2. Utdanningsutvalget støtter at arbeidet gjøres i tett samarbeid med SUS og kommunene i Rogaland og i
forståelse og samarbeid med UiB og at arbeidet i denne omgang konsentreres om å få etablert et studium
som omfatter de tre siste årene av et seksårig løp.
3. Utdanningsutvalget ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet.

Stavanger, 15. mai 2019
Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør
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seniorrådgiver
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