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Bakgrunn:
Helse Stavanger HF har utarbeidet vedlagte mulighetsskisse: «Legeutdanning på Vestlandet - en
mulighetsskisse for økt utdanningskapasitet». Mulighetsskissen følger saken som vedlegg. I denne
sak beskrives hovedinnholdet i mulighetsskissen, de foreløpige tilbakemeldinger som er kommet på
denne og mulig videre arbeid med skissen.
Mulighetsskisse
Mulighetsskissen preges av at bare vel halvdelen av nordmenn som studerer til leger gjør dette i
Norge. Hele 2800 norske studenter eller 44% av den totale studentmasse får sin utdannelse i
utlandet. En viss internasjonalisering av høyere utdannelse er avgjort en fordel, men en så stor andel
er klart ikke ønsket.
Hoveddelen av den medisinske utdannelse i utlandet skjer i dag i Øst-Europa (Polen, Tsjekkia,
Slovakia og Ungarn). For norske studenter i Ungarn har Helse Stavanger HF et tilbud om et
praktisk klinisk år som er nødvendig i studiet.
I mulighetsskissen tas det utgangspunkt i at det er universitetenes oppgave å utdanne medisinske
studenter. For Vestlandet vil hovedansvaret ligge ved Universitetet i Bergen og en eventuell økning i
utdanningskapasitet vil skje som et resultat av en statlig anmodning fra Kunnskapsdepartementet
om å øke denne ved Universitetet i Bergen. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen
legger man nå om studieplanen for medisinske studenter slik at man får en bachelordel på tre år og
en masterdel på tre år. Dette for å komme mer i tråd med vanlig oppbygning av universitetsstudier.
Det vesentlige av den kliniske og pasientrettede utdannelse vil skje i de tre siste årene i masterdelen
og mulighetsskissen legger opp til at denne kan gjennomføres i Stavanger, for kull med 50 studenter
per år.
Skal en slik utvidelse finne sted, må den totalfinansieres. Kostnadene for studieplassene vil være ca.
300.000 pr student pr. år, og for 50 studenter vil kostnadene i Stavanger være ca. 45 millioner kr.
Det vil også medføre investeringer, både i Stavanger og i Bergen hvor de første årene av studiet skal
finne sted, samt driftsutgifter i Bergen. Dersom finansieringen er på plass, peker mulighetsskissen
på at et slikt opplegg er praktisk mulig å gjennomføre.

Utdannelse av medisinske studenter vil i årene som kommer medføre omlegging av undervisningen
med større fokus på primærmedisin. Dette er i tråd med samhandlingsreformen og den utvikling en
ser innen helsevesenet i Norge. I så måte er det store muligheter i forhold til fastlegegruppen i SørRogaland, og på Nord-Jæren er det muligheter innen et lite geografisk område å gi store kull
nødvendig praktisk klinisk undervisning i primærmedisin. En slik utbygning må skje i samarbeid
med kommunene, men også i forståelse/samarbeid med Universitetet i Stavanger. En slik
omlegging av studiet vil også medføre at en i større grad må rette forskningen mot de vanlige
problemstillingene slik de finnes i primærmedisinen.
Vedrørende videre arbeid heter det i mulighetsstudien:
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.
Helse Vest RHF
I utarbeidelsen av mulighetsskissen har man samarbeidet med fagdirektøren i Helse Vest RHF. I
denne forbindelse er det påpekt viktigheten av at det er universitetene som har hovedansvaret for
utdanningen av medisinske studenter, og Universitetet i Bergen er den som fra sentrale myndigheter
er tillagt dette ansvaret. Disse synspunktene er innarbeidet i skissen ved utarbeidelsen.
Mulighetsskissen har også vært fremlagt for direktørmøte i Helse Vest som er positive til
mulighetene som ligger i mulighetsskissen. Utgangspunktet for å utvikle det potensialet som ligger i
Stavanger, må være en bestilling til Universitetet i Bergen om utdannelse av flere leger. Det blir fra
direktørmøtets side anbefalt en dialog mellom Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF og
Universitetet i Bergen.
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Helse Vest RHF og Helse Stavanger HF har primo januar hatt møte med Det medisinskodontologiske fakultet om mulighetsstudien. Fakultetet påpeker at det er viktig med samarbeid på
Vestlandet og et slikt samarbeid må ikke bare være et samarbeid vedrørende undervisning, men også
et forskningssamarbeid. Det forskningssamarbeidet som finnes i dag må klart utbygges som
grunnlag for økt studentundervisning.
Fakultetet påpeker også at en i forbindelse med forslag om økt kiropraktorundervisning hadde et
nyttig og godt samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger hvor det
overfor Departementet kom et felles forslag til hvordan de to universitetene skulle samarbeide. En
slik samarbeidsmodell kan også være aktuell i forbindelse med undervisning av medisinske
studenter, men i utgangspunktet ønsker fakultetet enhetlig ledelse av medisinerutdannelsen.
For Det medisinsk-odontologiske fakultet er det viktig at en får en bestilling av en viss størrelse fra
departementet. Små økninger i studenttall kan vanskelig medføre en større oppbygning i Stavanger.
Flere små endringer vil vanskelig kunne innpasses i den nåværende studieplan.

Det ble på møtet pekt på at finansieringen innen for helseforetaksgruppen og innen universitetene
er forskjellig i forhold til investeringer. Ved økt studenttall må både driftsmidler og investeringsmidler foreligge. Når disse er på plass, vil en kunne løse finansieringen rundt et økt studenttall. Det
medisinsk-odontologiske fakultet ser mulighetene og ønsker å utnytte potensialet som ligger i økt
undervisning i Stavanger. Samtidig som en må styrke forskningen og i denne forbindelse få flere
hovedstillinger i Stavanger som er forskningsbaserte. Fakultetet ønsker et videre samarbeid med
både Helse Stavanger HF og i den grad det er nødvendig for oppbygningen av et tilbud, også med
de primærmedisinske miljøer og eventuelt Universitetet i Stavanger.
Videre arbeid
Den foreliggende mulighetsskisse beskriver mulighetene i Stavanger og kan således brukes som et
grunnlag for både Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Helse Vest
RHF dersom problemstillingene blir aktuelle i fremtiden. Helse Stavanger HF vil på basis av utkast
til ny studieplan ved Universitetet i Bergen arbeide videre med tanke på et konsept for utdannelsen i
Stavanger. Dette arbeidet må skje i et nært samarbeid med fakultetet ved Universitetet i Bergen og
også i den grad det er hensiktsmessig med fastlegegruppen og Universitetet i Stavanger. I den grad
det kommer vesentlige nye opplysninger i fremdriften vil styret bli orientert av administrerende
direktør i driftsorienteringene. Før økning i studenttall kan iverksettes er det en klar forutsetning at
finansiering og driftsmidler er på plass.
Administrerende direktør legger med dette mulighetsskissen fram for styret til orientering. Helse
Stavanger HF vil arbeide videre med mulighetene slik det er beskrevet i styresaken og
mulighetsskissen.

Forslag til vedtak:
Styret tar mulighetsskisse for økt legeutdannelse på Vestlandet til orientering.

