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Dokumenter i saken: 
Fremkommer i saksfremlegget. 
 
Saken gjelder 
I denne saken bes styret gi sin tilslutning til det videre arbeidet for å få etablert et klinisk masterstudium i 
medisin i Stavanger. 
 
Ønske om medisinutdanning i Stavanger er ingen ny sak. UiS har tidligere vært involvert i, eller informert 
om, utredninger som har studieplasser i medisin som mål. Nåværende styre har ikke hatt en egen sak om 
medisinutdanning, men ba i fjor KD om studieplasser til oppstart av et mastertilbud innenfor helse og 
medisin rettet mot den kliniske delen i US 77/16 Budsjettforslag 2018 – forslag utenfor rammen.  
 
Vurdering 
Universitetsdirektøren mener det er viktig at UiS-styret gir sin tilslutning til arbeidet med å få 
studieplasser i medisin. Hvordan det videre arbeidet med saken skal organiseres og hvilke veivalg som skal 
gjøres, avhenger i stor grad av andre aktører som SUS og UiB og også politiske beslutningstakere.  
 
Universitetsdirektøren ønsker primært et klinisk masterstudium i medisin ved UiS, men mener at løsningen 
for å få studieplasser til Stavanger bare kan skje i et tett samarbeid og forståelse med SUS og UiB. 
Universitetsdirektøren, vil i samarbeid med rektor, prioritere videre sonderingsarbeid med disse 
interessentene og holde styret løpende orientert om sakens utvikling.  
 
Med dette som bakgrunn har universitetsdirektøren følgende forslag til vedtak: 
 
 
 
Forslag til 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. 
 
 
 
Stavanger, 26.09.2017 
 
 
 
 
Ole Ringdal 
universitetsdirektør 
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US 66/17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger 
 

 
Dokumenter i saken 

 Styresak SUS (Helse Stavanger HF) 014/13 O: Mulighetsskisse – Økt legeutdannelse på Vestlandet med 
vedlegg  

 Nettverk for medisinske vitenskaper, UiS 06.10.15: Master i medisin i Stavanger-regionen – en 
mulighetsvurdering med dekanvedtak på SV for utredingstillatelse av 15.01.16. Disse fire dokumentene 
kan leses i lenken her: 
http://ansatt.uis.no/aktuelt/organisasjonsutvikling/fokusomrader-
arbeidsgrupper/medisinutdanning/tidligere-styresaker-og-utredninger-article120074-22360.html 

 
Saken gjelder 
I denne saken bes styret gi 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. 
 

Bakgrunn 
Ønske om en medisinutdanning i Stavanger er ingen ny sak. I 2009 signaliserte Helsedirektoratet at det var 
ønskelig å øke kapasiteten i legeutdanningen i Norge med 200 studieplasser. Bakgrunnen for dette var både et 
ønske om å redusere andelen norske medisinerstudenter som studerer i utlandet, og å kunne understøtte 
reformer i den nasjonale helsepolitikken med sterkere vekt på opplæring og motivasjon for arbeid innen 
allmennmedisin.  
 
I kjølvannet av disse signalene, i strategiprosesser ved UiS og etter vedtaket om å bygge nytt sykehus på 
Ullandhaug har det vært arbeidet på flere arenaer for å få studieplasser i medisin til Stavanger-regionen. Både 
SUS og UiS har hatt denne saken og andre byggesteiner i et framtidig helsefakultet ved UiS på dagsorden det 
siste tiåret: 
 

 Under strategiprosessen i 2008 opprettet UiS en tenketank for et fremtidig helsefakultet med intern og 
ekstern representasjon under ledelse av daværende dekan på SV, Marit Boyesen. De eksterne var Stein 
Tore Nilsen og Jan Olav Johannessen fra SUS, Tore Lærdal fra SAFER og Steinar Olsen, M-I SWACO. 
Formålet med arbeidet var å samle informasjon som ville gi grunnlag for å vurdere om det var ønskelig 
og mulig å etablere et helsefakultet på UiS med basis i den eksisterende institusjonelle 
samarbeidsavtalen mellom UiS og SUS og tilgjengelige faglige ressurser innen helsefeltet i Stavanger-
regionen. Rapporten fra tenketanken ble ferdigstilt i februar 2009. En av konklusjonene var at 
etablering av medisinerutdanning og andre mulige nyetableringer innen kiropraktikk og psykologi 
sammen med eksisterende helseutdanninger, vil utgjøre grunnpilarene i et eventuelt framtidig 
helsefakultet. Det var også en egen tenketank som utredet psykologistudier ved UiS. 
 

 I februar 2009 behandlet styret sak om etablering av Senter for medisinske vitenskaper (senere endret 
til Nettverk for medisinske vitenskaper1), som på kort sikt skulle ha som mål å gi undervisning i et 
ph.d.-program, kartlegge forsknings- og veiledningskompetansen i regionen og lage en plan for 
finansiering og bemanning. Under styremøtet orienterte Stein Tore Nilsen og Jan Petter Larsen, begge 
fra SUS, om de mange mulighetene et senter og en ph.d.-utdanningen kunne gi SUS og UiS. Det ble 
understreket at staten hadde oppfordret til å ta hjem utenlandsstudenter, og at SUS og UiS nå måtte 
posisjonere seg2.  

                                                 
1 Nettverk for medisinske vitenskaper er et nettverk for forskning, utvikling og utdanning innenfor helse og medisin 
organisert ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Målet med nettverket er å styrke helseforskning, utvikle 
ph.d.-spesialiseringen i helse og medisin og utvikle utdanningstilbud innenfor fagfeltet pre- og in-hospital avansert 
akuttmedisin, medisin, psykologi, kiropraktikk og sykepleie. Nettverket er et samarbeid mellom UiS, SUS, Stiftelsen 
Norsk Luftambulanse og Norsk kiropraktorforening. 

2 http://ansatt.uis.no/aktuelt/article14053-2955.html 

 

http://ansatt.uis.no/aktuelt/organisasjonsutvikling/fokusomrader-arbeidsgrupper/medisinutdanning/tidligere-styresaker-og-utredninger-article120074-22360.html
http://ansatt.uis.no/aktuelt/organisasjonsutvikling/fokusomrader-arbeidsgrupper/medisinutdanning/tidligere-styresaker-og-utredninger-article120074-22360.html
http://ansatt.uis.no/aktuelt/article14053-2955.html
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 På møte i UiS-styret i april 2011 ble det vedtatt å etablere en ny doktorgrad i samfunnsvitenskap, hvor 
en av fire spesialiseringer var helse og medisin.  
 

 I februar 2012 sendte UiS og UiB sammen et brev til KD om etablering av en et femårig masterstudium i 
kiropraktikk, der studentene de to siste årene av studiet skulle ha undervisningen i Stavanger med 
basis i et tett samarbeid mellom SUS og UiS. UiS, SUS og Norsk Kiropraktorforening (NKF) har siden 2003 
arbeidet for å få et kiropraktorstudium til UiS. NKF har de senere årene lagt mest vekt på å få studiet 
etablert vet ett av universitetene i Norge. Den andre interessenten for studiet, har vært UiO. Relativt 
lite har skjedd fra departementalt hold i denne saken – i alle fall overfor UiS - fram til representanten 
Iselin Nybø i spørretimen på Stortinget 29.06.17 hadde spørsmål til kunnskapsministeren om etablering 
av kiropraktorutdanning i Norge3. Statsrådens svar var ny og ukjent informasjon for UiS. I hans svar kom 
det bl.a. fram at han hadde bedt UiB og UiO om å utrede utdanningsmodell, alternativer for kapasitet 
og kostnader med å etablere en slik utdanning. De to universitetene hadde fått frist fram til 1. 
november i år med å legge fram sine forslag.  
 

 I januar 2013 tok styret ved SUS saken om legeutdanning på Vestlandet – en mulighetsskisse for økt 
utdanningskapasitet til orientering (saksfremlegg og skisse er i lenken øverst). Mulighetsskissen viser at 
Vestlandet kan utdanne langt flere leger enn i dag dersom man utnytter det totale pasientgrunnlaget 
og den samlede akademiske kompetansen. Ved å utnytte den fulle utdanningskapasiteten som Helse 
Stavanger HF kan bidra med, ville kapasiteten i legeutdanningens tre siste år, den kliniske delen av 
utdanningen, kunne økes vesentlig. Helse Stavanger HF har potensiale til å kunne ta imot 50 
medisinerstudenter per årskull – totalt 150 samtidige studenter i den treårige avsluttende, kliniske 
delen av studiet. Det legges til grunn at alle legestudenter på Vestlandet skal tas opp ved Universitetet 
i Bergen som i dag, og at alle legestudenter skal ha sin prekliniske utdanning i Bergen. En avsluttende 
klinisk del av legestudiet i Stavanger må skje i regi av Universitetet i Bergen og i nært samarbeid med 
Universitetet i Stavanger og kommunene om allmennmedisinsk utdanning.  
 
SUS har arbeidet langsiktig med å bygge opp den nødvendige kompetanse for å kunne påta seg 
utdanninger av leger. Sykehuset har også utviklet undervisningskompetanse gjennom klinisk 
undervisning av medisinstudenter fra UiB og gjennomføring av siste års klinisk opplæring av studenter 
fra Semmelwise-universitetet i Budapest. 
 

 I juni 2013 vedtok UiS-styret Strategi for UiS 2013-2020. I den strategien ble samarbeid med SUS og 
andre relevante kompetanseinstitusjoner på Vestlandet innen flere fagområder og i utviklingen av et 
helsefakultet ved UiS, understreket.  
 

 Våren 2014 satte fakultetsstyret ved SV ned en arbeidsgruppe for å utrede et mulig fakultet for 
helsevitenskap ved UiS (Sak FS SV 14/14). Hovedkonklusjonen i arbeidsgruppens rapport var at UiS bør 
opprette et eget fakultet for helsevitenskap for på beste måte å møte utfordringene regionen står 
overfor. 
 

 I 2014 ble det opprettet et masterprogram på deltid innen akuttmedisin og prehospitale tjenester ved 
UiS – Pre Hospital Critial Care4, som også er omtalt i US 64/17 Budsjettforslag 2019 – satsinger utenfor 
rammen til dette styremøtet. 

 

 I oktober 2015 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Nettverk for medisinske vitenskaper en 
mulighetsvurdering av master i medisin ved UiS (kan lese under «Dokumenter i saken» foran).  
 
Gruppen ga følgende anbefalinger: På bakgrunn av 
  

                                                 
3 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=69244 
 
4 http://www.uis.no/studietilbud/helse-og-sosialfag/master/prehospital-akuttmedisin/ 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69244
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69244
http://www.uis.no/studietilbud/helse-og-sosialfag/master/prehospital-akuttmedisin/
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- økende behov for flere studieplasser innen medisin grunnet demografisk utvikling i Stavanger-
regionen 

- nasjonale myndigheters helsepolitiske føringer knyttet til praksisundervisning og 
samhandlingsreformens intensjoner 

- målsettingen om at en større andel norske leger utdannes i Norge   
- manglende kapasitet til å ekspandere ved de nasjonale studiestudiesteder som i dag tilbyr 

medisinutdanning 
 

finner arbeidsgruppen at det er gode grunner til at alternative studiesteder/-modeller vurderes 
med tanke på å øke den totale utdanningskapasiteten for medisin i Norge. Rapporten viser at 
Stavanger-regionen har kapasitet i form av kompetanse knyttet til den kliniske delen av 
medisinerutdanningen. Anbefalingen var videre å søke om tillatelse til å utrede etablering i 
medisin (klinisk del) ved UiS i tett samarbeid med SUS og øvrige helsefaglige aktører i regionen. 
Dekanen på SV ga15.01.16 utredningstillatelse for etablering av studiet (se lenke ovenfor). 
 

 Norsk medisinstudentforening (Nmf) besluttet på årsmøtet i 2016 å be KD om å samarbeide med 
universitetene i å utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder med medisin og 
samtidig vurdere utvidelse til flere studiesteder. 

 

 Norsk forening for Allmenn medisin, Allmennlegeforeningen og Nmf har tatt økning av antall 
studieplasser opp med Legeforeningens sentralstyre. Den norske legeforening sa før sommeren i år 
at de ville be KD om å utrede en økning i antall studieplasser på Vestlandet i nær kontakt med 
universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger. Leder i Nmf uttaler til Dagens Medisin 18.05.17 at «de 
er fornøyd med initiativet fra Legeforeningen og ser Stavanger som en realistisk mulighet for å øke 
antallet studieplasser. Hvis det skal bygges ut et medisinstudium i Stavanger, må dette skje i god 
dialog med miljøet i Bergen, sånn at studiekvaliteten der bevares. Over tid kan det kanskje bli et 
frittstående studium eller en forlenget arm fra Bergen, men dette må selvsagt utredes videre5.» 
 

 I 2017 har arbeidet med muligheter som et helsefakultet gir, blitt presentert på et seminar i regi 
av Nettverk for medisinske vitenskaper i februar. Det har vært møter mellom nettverket og UiS-
ledelsen, hvor det blant annet kom fram at UiS er avhengig av avklaringer med SUS for å komme 
videre med planene om et medisinstudium. Ledelsene ved SUS og UiS har også hatt saken på 
dagsorden i møter seg imellom. I begynnelsen av september var styrene ved UiS og SUS i Aalborg 
for å bli orientert om nytt universitetssykehus og medisinutdanning ved Aalborg universitet. 
 

 I. august 2017 ble Fakultet for helsevitenskap ved UiS formelt etablert. 

 
Partipolitiske initiativ og ytringer  
Lokalpolitikere har også tonet flagg for medisinerutdanning i Stavanger og ved UiS ved flere anledninger 
det siste tiåret. Saken har imidlertid ikke vunnet tilslutning hos nasjonale myndigheter. I årets valgkamp 
ga det store flertallet av de politiske partiene lokalt uttrykk for at de ønsket medisinerutdanning til UiS 
eller at KD skulle utrede en slik mulighet. Saken var omtalt flere ganger i august og september i Rogalands 
Avis (på nettet bak betalingsmur), i Næringsforeningen i Stavanger-regionen sine kanaler og på uis.no6.  
 
6. september uttalte statssekretær Bjørn Haugstad i KD til RA at «det ikke foreligger planer om å opprette 
et medisinsk fakultet ved UiS. Det ville vært svært kostnadskrevende, og det ville derfor være lite seriøst 
å kommentere et slikt forslag uten at det foreligger en skikkelig utredning.» Kåre Reiten (h), lege og 
leder i kommunalstyret for levekår i Stavanger, uttalte seg også om saken i RA før valget . Han 
uttrykte bekymring for motbøren fra KD, og pekte på at det er gjort nok utredninger om saken og 
oppfordret til dialog med KD for å sammenligne kostnadstall og diskutere prioriteringer.  
 

                                                 
5 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/18/ber-kunnskapsdepartementet-utrede-nytt-medisinstudium-pa-
vestlandet/ 
 
6 https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/legeutdanning-til-uis-article119559-8108.html 
 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/18/ber-kunnskapsdepartementet-utrede-nytt-medisinstudium-pa-vestlandet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/18/ber-kunnskapsdepartementet-utrede-nytt-medisinstudium-pa-vestlandet/
https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/legeutdanning-til-uis-article119559-8108.html
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I et intervju i Khrono 20. september om saken er statssekretæren referert litt mer imøtekommende enn 
tilfellet var i RA. Han sier bl.a. at KD «skal definitivt ha en åpen og god dialog om planene» når UiS bringer 
saken til KDs bord. Haugstad forstår argumentet om å få medisinstudentene i utlandet hjem. Han 
understreker at et medisinsk fakultet er svindyrt, men at helseministeren har vært opptatt av å få bikket 
balansen mellom medisinstudenter i Norge og utlandet i favør Norge. Det vil være mulig å gjennomføre 
hvis man bygger et medisinsk fakultet ved UiS. Vi må gjøre gjennomtenkte beslutninger, sier Haugstad til 
Khrono7. 
 
Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (ap) varsler i RA 22. september at han vil utfordre 
kunnskapsministeren til å gi svar på om han vil igangsette en utredning for å få etablert medisinstudiet 
ved UiS. Hans begrunnelse er at det er bred enighet om å øke tilbudet av studieplasser i medisin. 

 
Universitetsdirektørens vurdering 
Universitetsdirektøren legger fram saken for å få klare føringer fra UiS-styret om det videre arbeidet med 
studieplasser i medisin. Nåværende styre har ikke hatt en egen sak om medisinutdanning, men ba i fjor KD 
om studieplasser til oppstart av et mastertilbud innenfor helse og medisin rettet mot den kliniske delen i 
US 77/16 Budsjettforslag 2018 – forslag innenfor og utenfor rammen.  
 
Behov og kapasitet for studieplasser 
Slik universitetsdirektøren ser det, er det bred enighet blant fagekspertisen og i alle fall de politiske 
partiene lokalt om behovet for flere studieplasser i medisin i Norge. Dette behovet er godt beskrevet og 
dokumentert i de to dokumentene som ligger til grunn for denne saken, mulighetsskissen til SUS og 
mulighetsvurderingen fra Nettverk for medisinske vitenskaper. I dag er mer enn 50 prosent av nye leger 
som autoriseres, utdannet i utlandet. Våren 2016 hadde 63 prosent av søkerne til turnusstillinger 
utdanning fra utlandet.  
 
Særlig mulighetsvurderingen til nettverket peker på at det er manglende kapasitet til en ekspansjon ved 
studiestedene som i dag tilbyr medisin, spesielt for den kliniske delen av studiet. De to utredningene viser 
at det er kapasitet og faglig kompetanse for en klinisk del av et masterstudium i Stavanger-regionen. 
Legeforeningen og Medisinerstudentenes forening peker også på Stavanger. Videre viser demografiske 
forhold fram mot 2025 og 2040 at Sør-Rogaland har behov for økt tilgang til helsepersonell, herunder leger 
og i særdeleshet allmennleger. 
 
Mulighetsskissen til SUS skisserer tre årskull på 50 studenter, slik at det da vil være 150 studenter i 
Stavanger til enhver tid. Mulighetsvurderingen til nettverket sier ingenting om antall studieplasser.  
 
Samhandlingsreformen forutsetter en dreining av faginnholdet i retning mer allmennmedisinsk teori og 
praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt at utdanningen i større grad skal gi kompetanse 
i forebygging, tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid.  
 
Finansiering av utdanningen 
I mulighetsstudien og saksfremlegget til helseforetaket i 2013 står det at kostnadene for studieplassene vil 
være ca. 300.000 kroner per student per år, og for 50 studenter vil kostnaden i Stavanger være ca. 45 
millioner kroner. Det forutsettes at studiet fullfinansieres av UiB gjennom tilskudd fra KD. Det 
understrekes at det er en forutsetning at studiet ikke skal gi Helse Stavanger økte driftsutgifter. Videre 
påpekes det at ytterligere økonomiske analyser av driftskostnader og investeringsbehov, er påkrevd. 
 
Et økonomisk overslag som inkluderer 70 studenter per år kommer fram i et notat av 21.08.17 fra Geir 
Sverre Braut til Svein Skeie på SUS. Det understrekes at en vurdering av kostnader og drift av et 
masterstudium i klinisk medisin, er en kompleks oppgave med mange usikre variabler i spill. Verken i 
Norge eller i nabolandene er det laget robuste modeller for analyse av slike kostnader. I notatet står det 
at om 210 studenter fullfører 60 studiepoeng verdt 10.000 kroner hvert år, vil det gi inntekter på 126 
millioner kroner. Det vil gi følgende nøkterne bemanningsbudsjett: 
 

                                                 
7 https://khrono.no/2017/09/onsker-medisinutdanning-til-universitetet-i-stavanger?nav=forside 
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 Fulltidstilsette vitskapleg personale, 40 x 1,2 mill. =  48 mill. 
 II-stillingar, 100 x 0,25 mill.     =  25 mill. 
 Akademisk drift      =  33 mill. 
 Administrativ drift      =  20 mill. 
 Totalt        = 126 mill. 
 
Geir Sverre Braut understreker at et en grundigere analyse må gjøre i neste runde. 
 
Medisinstudiet, integrert løp, finansieres i departementets kostnadskategori A, som i 2017 har følgende 
satser: 
 

 

Finansieringstype 
 Beløp              
(2017) 

Studieplassfinansiering (per student per år) 230 000 

Studiepoengproduksjon (per 60-poengsenhet) 126 000 

Kandidatuttelling ved fullført utdanning 190 000 

 
Beløpene ovenfor betyr inntekter for universitetet og utgifter for staten. 

 
Valg av studiemodell 
Mulighetsskissen til SUS, Helse Stavanger HF skisserer en modell innfor rammen av den etablerte 
legeutdanningen ved UiB. Helseforetaket sorterer under det regionale helseforetaket Helse Vest. I Helse 
Vest-regionen er det to universiteter, UiB og UiS. Det er UiB som har hovedansvaret for medisinutdanning 
på Vestlandet. Helse Stavanger HF har i dag et tilbud om et praktisk klinisk år for norske studenter i 
Ungarn.  
 
I mulighetsvurderingen til nettverket heter det at et framtidig masterprogram ved UiS kan legges opp til 
et eksisterende utdanningstilbud ved et av de norske lærestedene, eksempelvis UiB. De føyer til at en i 
videre utredning vil også en egen «Stavangermodell» med vekt på spesialkompetanse i regionen, kunne 
vurderes. Med en slik modell kan en rekruttere bachelorkandidater fra et av de andre norske lærestedene 
eller fra utdanningsinstitusjoner i utlandet. Kandidatstudiet i medisin i Aalborg kan være en modell å se 
hen til i utviklingen av en «Stavangermodell».  
 
I et notat til rektor av 21.05.17 registrerer universitetsdirektøren at representanter fra nettverket 
konkluderer med at en klinisk master i medisin ved UiS basert på studenter som har gjennomført 
nødvendig grunnutdanning i utlandet, vil være den mest åpenbare og effektive mulighet for å øke andelen 
av leger utdannet i Norge. Dette vil gi en større andel nyutdannede leger i Norge som har den ønskede 
kjennskap til det norske helsevesenet og med tilstrekkelig fokus på allmennmedisin i sin utdanning. 
Stavanger-regionen i et samarbeid mellom UiS, SUS og allmennlegene i regionen, besitter nødvendig 
kompetanse og kapasitet til å påta seg et nasjonalt oppdrag med å bygge opp ett nytt norsk studiested i 
medisin. 
 
Videre merker universitetsdirektøren seg at representantene fra nettverket mener at en alternativ 
oppbygging av klinisk medisin ved UiS med studenter som har tatt de første tre årene av utdanningen ved 
UiB, vil ta lengre tid. Dette på grunn av at saken først skal utredes, så trengs nødvendige bygningsmessige 
utvidelser i Bergen og deretter gjennomføringen av treårsstudier. Det vil medføre at oppstart av klinisk 
utdanning i Stavanger tidligst kan skje om sju til ni år, realistisk sett 10 år. 
 
Samarbeid med SUS 
Tilførsel av studieplasser i medisin til UiS eller til Stavanger-regionen er fra universitetets side helt 
avhengig av et tett og godt samarbeid med SUS. UiS og SUS samarbeider i dag tett både innen utdanning, 
forskning og innovasjon. Etter vedtaket om at nytt sykehus skal etableres på Ullandhaug, åpner det seg 
ytterligere muligheter for satsing på helse og medisin på Ullandhaug og i Stavanger-regionen. 
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Nina Langeland er styremedlem på SUS og var dekan ved Det medisinske fakultet ved UiB fram til august i 
år. Hun er intervjuet i samme artikkel i Khrono som Bjørn Haugstad og Marit Boyesen. Av intervjuet går 
det fram at Langeland tror et eget fakultet ved UiS kan være et stykke unna. Hun baserer seg på at KD de 
siste 10-15 årene har vært tydelige på at de ikke ønsker flere medisinske fakultet i landet. Da er jobben 
vår (SUS sin) å samarbeide med medisinutdanningen ved UiB. Skulle det komme andre signaler i framtiden, 
må vi (SUS) selvfølgelig forholde oss til dem, sier hun til Khrono. 
 
Universitetsdirektøren ser at det med rådende politikk vil det være en utfordring for SUS å kunne tone 
flagg for studieplasser i medisin til UiS. 
 
Relevant for saken er at det er gjort en avtale mellom UiB- og UiS-ledelsen om samtaler mellom våre to 
institusjoner i Stavanger.  
 
Veivalg og anbefaling 
Basert på en totalvurdering av ovennevnte mener universitetsdirektøren at det er viktig at UiS-styret gir 
sin tilslutning til arbeidet med å få studieplasser i medisin. Hvordan det videre arbeidet med saken skal 
organiseres og hvilke veivalg som skal gjøres, avhenger i stor grad av andre aktører som SUS og UiB og også 
politiske beslutningstakere.  
 
Universitetsdirektøren ønsker primært et klinisk masterstudium i medisin ved UiS, men mener at løsningen 
for å få studieplasser til Stavanger bare kan skje i et tett samarbeid og forståelse med SUS og UiB.  
 
Universitetsdirektøren, vil i samarbeid med rektor, prioritere videre sonderingsarbeid med disse 
interessentene og holde styret løpende orientert om sakens utvikling.  
 
Med dette som bakgrunn har universitetsdirektøren følgende forslag til vedtak: 
 

Forslag til 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. 
 
 
Stavanger, 26.09.2017 
 
 
 
 
Ole Ringdal Anne Selnes 
universitetsdirektør strategi- og kommunikasjonsdirektør  
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