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Hvorfor ta i bruk potensialets for klinisk legeutdanning i Stavanger? 
 
Helsedirektoratet signaliserte våren 2009 at det var ønskelig å øke kapasiteten i 
legeutdanningen i Norge med 200 studieplasser. Bakgrunnen for dette var dels at en ønsker å 
redusere andelen av norske medisinerstudenter som av kapasitetsgrunner nå studerer i 
utlandet, og dels for å kunne understøtte reformer i den nasjonale helsepolitikken med 
sterkere vekt på opplæring og motivasjon for arbeid innen allmennmedisin.  

De fire lærestedene som i dag har legeutdanning, har begrenset mulighet til å øke opptaket på 
grunn av mangel på kliniske praksisplasser. Det er derfor utarbeidet en mulighetsskisse for å 
kartlegge om Stavangerregionen kan bidra til at flere leger kan utdannes i Norge. 
Mulighetsskissen er laget av Helse Stavanger HF med bistand fra sentrale allmennleger i 
regionen. Skissen viser at Stavangerregionen har pasientgrunnlag, lærekrefter og andre 
kapasiteter som er nødvendig for å kunne ta imot studenter i den kliniske delen av studiet, 
innenfor rammen av den etablerte legeutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB).  

Det planlegges nå ved UiB en legeutdanning basert på en bachelor og mastermodell (3 + 3 
år). Et utvidet samarbeid mellom UiB på den ene siden og Helse Stavanger HF og 
kommunene i Stavanger–regionen på den andre siden kan gjennomføres ved at 50 studenter 
tar bachelorgraden (den prekliniske delen av studiet) i Bergen og deretter den 
profesjonsrettede masterutdanningen (klinisk del) i Stavanger, innen for rammen av den 
etablerte legeutdanningen ved UiB. Det vil da kunne bli 150 legestudenter i Stavanger til 
enhver tid (3 årskull på 50 studenter). Alternativt kan den kliniske delen av studiet også tilbys 
(norske) legestudenter som har tatt preklinisk del av studiet ved utenlandske universiteter i 
Ungarn, Polen eller Slovakia.  

Forslag om økt utdanning av leger i Norge 
Det er en overordnet målsetting for den videre utvikling av et godt helsevesen i Norge å styrke 
kommunehelsetjenesten som grunnmuren i det norske helsesystemet. Samhandlingsreformens gjennom-
føring hviler i stor grad på kommunehelsetjenestens evne til å overta oppgaver fra spesialist-
helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket å styrke både kvantitet og kvalitet i arbeidet 
hos fastlegene for å oppnå en bedre primærhelsetjeneste med fokus på effektivitet og samhandling i 
helsevesenet. Internasjonal forskning viser at helsetjenester som er basert på en sterk og god 
primærhelsetjeneste, samlet sett er best og billigst. En utredning fra Helsedirektoratet har vist at det innen 
2015 er behov for 2700 nye fastleger i Norge.  
 
Disse forhold må følges opp med at utdanningskapasiteten av leger i Norge økes betraktelig, dersom man 
ikke ytterligere skal akselerere veksten i andelen norske legestudenter som på grunn av manglende 
kapasitet hjemme må studere i utlandet. Snart halvparten av norske legestudenter studerer nå i utlandet, 
et flertall av disse på universiteter i Sentral- og Øst-Europa.  
 
Det utføres i dag om lag 22 000 årsverk av leger i Norge. Studiekapasiteten er om lag 600 ved norske 
læresteder og ca 450 norske studenter pr semester i utlandet. Samlet studiekapasitet er lav, sett i forhold 
til utførte årsverk, bare 5 %. Av de om lag 6400 nordmenn som i dag studerer medisin, er 2800 (44 %) 
studenter i utlandet. Mellom 2006 og 2008 er det autorisert 4397 leger, og bare 1246 av disse (28 %) 
hadde sin utdanning fra norske læresteder. Denne lave andel kan forklares ut fra økt arbeidsinnvandring, 
og fra den høye andel av norske utenlandsstudenter. 
 
Utdanningen av leger må fremover i større grad vektlegge samhandling mellom behandlingsnivåene og 
fokusere på å utdanne leger til en kommunehelsetjeneste med økende oppgaver i både volum og 
kompleksitet, og systemkunnskapen man får ved å utdanne seg i det norske helsevesenet vil da være av 
stor betydning. Man vil derfor måtte prioritere arbeidet med å utvide og styrke legeutdanningen i Norge 
fremover. 



 

 

Hvordan styrke legeutdanningen i Norge 
Universitetet i Bergen har hovedansvaret for utdannelse av medisinerstudenter på Vestlandet. For å 
styrke legeutdanningen i Norge kan det legges til rette for et samarbeid mellom UiB og Helse 
Stavanger HF om en modell der UiB utvider med 50 studieplasser per år for de 3 første år med en 
bachelorgrad i medisin og at UiB i samarbeid med Helse Stavanger HF og fagmiljøet innen 
allmennmedisin i kommunene i regionen oppretter et mastergradstilbud over 3 år i den kliniske 
delen av studiet som gjør dem til leger. Dette bør skje innenfor rammen av en  felles studieplan ved 
UiB. Det ville være naturlig om UiB vurderte om et samarbeid med Universitetet i Stavanger burde 
inngå i en slik modell på sikt. 
 
Den kliniske delen av legeutdanningen bør ha et sterkt fokus på samhandling mellom de forskjellige 
deler av helsetjenesten og vektlegge et primærhelsetjeneste perspektiv i utdanningsfilosofien. Dette 
perspektivet utgjør et viktig kvalitetsaspekt ved medisinerutdanningen i Norge. Etablering av den 
foreslåtte utdanning vil også legge grunnlaget for utvikling av et enda sterkere Vestlandsmiljø innen 
helseforskning gjennom å etablere et tett samarbeid på dette området mellom de to største 
helseforetakene i Helse Vest og universitetsmiljøene i regionen. Kommunehelsetjenesten i 
Stavangerregionen vil være viktig både for å kunne øke utdanningskapasiteten, og for å kunne gi den 
kliniske utdanningen det unike fokus på samhandling om ubrutte pasientforløp, samhandling og økt 
vekt på kommunehelsetjenestens rolle og oppgaver som man ser for seg kan bli varemerket for en 
klinisk legeutdanning i Stavanger. 

Finansiering av utdanningen, ressursbruk og bygningsmessige forhold 
Driftskostnader for studiet er realistisk gjennomførbart innen rammen av studieplass/studiepoeng-
inntekter kategori A fra Kunnskapsdepartementet. Dette er tilsvarende som for allerede etablerte 
medisinerutdanninger i Norge. Dvs. for første hele studieår ca. 15 mill. og ved full drift av det kliniske 
studiet i Stavanger ca. 45 mill. NOK. Det forutsettes at studiet fullfinansieres av UiB gjennom tilskudd 
fra departementet basert på ovennevnte. Dersom man får aksept for å utrede forslagene i denne skissen 
nærmere, vil det være vesentlig å gjøre ytterligere økonomiske analyser av driftskostnader og 
investeringsbehov. Dersom det viser seg å være et behov for en mellomfinansiering i forbindelse med 
oppstart av studiet vil man ta sikte på å søke om støtte til dette fra Universitetsfondet. Det er en 
forutsetning for å iverksette tiltaket at studiet ikke skal gi Helse Stavanger økte driftsutgifter. 
 
Ved oppstart og drift av et slikt studium, vil det bli et økt behov for leger som deltar i undervisningen. 
Dette vil vanligvis skje gjennom deltidsstillinger av ulik størrelse knyttet til både helseforetaket og 
universitetet. Det kan medføre et økt behov for stillingshjemler for leger ved sykehuset dekket av 
inntekter fra Kunnskapsdepartementet som redegjort for over. Man vurderer ikke at det som følge av 
utdanningen vil tilkomme økt behov for leger til pasientbehandling. 
 
Oppstart av et slikt studium vil kreve egnede arealer både til lesesaler, auditorier og klinisk undervisning. 
Dette vil være en utfordring, men som allikevel synes mulig å løse. 

Kan Stavangerregionen påta seg den kliniske delen av legeutdanningen? 
A. Helse Stavanger HF 
Pasientgrunnlag 
Helseforetaket er primærsykehus for 340 000 mennesker og er et av Norges 6 universitetssykehus. 
Luftambulansebasen dekker et område på ca 450 000 mennesker. Sykehuset har 4700 årsverk og et 
budsjett på 5 milliarder kroner. Den allerede etablerte legeutdanningen i Helse Stavanger HF i regi av 
UiB gjør at foretaket har ca. 6 % av undervisningen i Helse Vest, men potensialet er mye større siden 
Helse Stavanger HF samtidig har 32 % av pasientene.  

 
Forskningskompetanse 
Helse Stavanger HF er allerede etablert som en betydelig forskningsaktør. Forskningsproduksjonen ved 
Helse Stavanger HF er nå 2/3 av forskningsproduksjonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som 
har hatt et veletablert Medisinsk fakultet gjennom mange år. I 2011 ble det publisert 192 vitenskapelige 



 

 

artikler i internasjonale tidsskrifter. Det utgår årlig 10-15 doktorgrader og det er til en hver tid ca 250 
små og store forskningsprosjekter ved foretaket. 
 
Undervisningskompetanse 
Helse Stavanger HF har 106 ansatte med doktorgrad, og ca 90 doktorgrader til under arbeid. Til sammen 
har 50 personer en undervisningsstilling ved universiteter, hvorav 26 er professorer. Hvert halvår gis det 
17 ukers praksis til 25-40 medisinerstudenter fra Universitetet i Bergen, og sykehuset har også gode 
erfaringer med studenter fra Ungarn ved at en siden 2007 hvert år har tatt i mot 12 siste års 
medisinstudenter fra Ungarn som er her i 32 uker for å ta sin sisteårs-praksis.  
 
På bakgrunn av den akademiske kompetansen som er bygget opp spesielt de siste fem årene, har Helse 
Stavanger HF i dag en stor uutnyttet opplæringsressurs hva gjelder lærekrefter. 
 
Oppsummert har Helse Stavanger HF et betydelig uutnyttet pasientgrunnlag og uutnyttede lærekrefter 
som til sammen gir et potensiale som man kan velge å utnytte til klinisk legeutdanning. 
 
B. Fastlegegruppen 
Kommunehelsetjenesten er en vesentlig læringsarena som må tas med helt fra starten av i studiet. Det er 
behov for en styrking av primærhelsetjenesten og sykehjemstjenesten, og økt samarbeid mellom lokale 
og sentrale helsetjenester på spesialistnivå. Vi må forholde oss til dette, og styrke allmennmedisinens og 
aldersmedisinens plass i legeutdanningen.  
 
Stavangerregionen har en fastlegegruppe med betydelig faglig styrke, og der er et økende antall fastleger 
med formell akademisk kompetanse. I løpet av de nærmeste to-tre årene vil regionen ha tre eller fire 
allmennleger med doktorgrad, samtidig som det bygges opp et større allmennfaglig forskningsmiljø som 
har sin tilknytning til Universitetet i Bergen. Det er i dag 350 fastleger i Rogaland fordelt på 133 
legekontorer. 33 av disse kontorene har turnusplasser, og 38 har studenter fra UiB. Til sammen utgjør 
disse kontorene ca 100 praksisplasser i året for studenter og turnusleger. Alle disse kontorene vil være 
aktuelle praksissteder for legestudenter ved en eventuellklinisk legeutdanning i Stavangerområdet. Det 
vil også være stort potensiale for praksisplasser i sykehjem, helsestasjoner og lokalmedisinske sentra i 
samarbeid med kommunene.   
 
Rogaland legeforening er kjent med skissen, og ønsker å bidra med å legge til rette for en fremtidig 
klinisk legeutdanning i Stavangerregionen, dersom et slikt oppdrag skulle komme, innen for rammen av 
den eksisterende legeutdanningen ved UiB. 
 
C. Øvrige aktører 
Universitetet i Stavanger (UiS) er en betydelig undervisnings- og forskningsaktør med 8500 studenter og 
1036 tilsatte. Ved UiS finner en helsefaglig utdanning og forskning ved Institutt for helsefag, Institutt for 
sosialfag, Institutt for data- og elektroteknikk (bildebehandling, medisinsk teknikk) og Institutt for 
matematikk og naturvitenskap (biologisk kjemi). Det samfunnsvitenskapelige fakultet har også opprettet 
et Nettverk for medisinske vitenskaper. Utenfor UiS er også IRIS, SAFER, Stavanger Helseforskning og 
Veterinærinstituttet i Sandnes sterke aktører innen ulike helsefaglige spissområder. Dersom UiB ønsker å 
initiere et samarbeid rundt klinisk legeutdanning i Stavanger, vil alle disse aktørene kunne bidra positivt.  

Videre arbeid 

Det foreslås at Helse Stavanger HF utarbeider et konsept for økt klinisk legeutdanning på 
Vestlandet innenfor den etablerte legeutdanningen ved UiB, fundert på utnyttelse av potensialet 
for økt utdanning som finnes i Stavanger-regionen. Utredningsarbeidet må skje i tett samarbeid 
med UiB, kommunene i Stavanger området samt andre relevante aktører og interessenter. En 
vesentlig del av utredningen vil måtte være avklaring av ressursbehov utover det som dekkes 
gjennom Kunnskapsdepartementets finansieringsordninger for høyrere utdanning. Utredningen 
bør kunne ferdigstilles i 2013. 


