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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2021 pkt. 2 

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 20 års erfaring med å ta imot 
medisinerstudenter i praksis. Dette gjelder i hovedsak gjennom et samarbeid med 
Universitetet i Bergen, men SUS har også siden 2007 hatt et samarbeid med 
Semmelweis-University i Ungarn, som tilbys praksis på SUS i deres siste studieår. SUS 
har i løpet av denne 20-årsperioden opparbeidet seg både forsknings- og 
undervisningskompetanse og kapasitet. SUS har derfor lenge vært klar for å ta et større 
ansvar i medisinerutdanningen i Norge.  

(SUS) har signert intensjonsavtaler om medisinutdanning med universitetene i Bergen 
og Stavanger. I avtalen med begge universitetene ligger en gjensidig forpliktelse om et 
trepartssamarbeid mellom SUS, UiS og UiB til grunn.  

SUS er nå i en situasjon der vi fortsetter arbeidet med å detaljere en samarbeidsavtale 
med UiB om mottak av de første 20 studentene som skal ha sine siste tre studieår ved 
SUS fra januar 2024. Samtidig pågår et tilsvarende arbeid mot UiS med tanke på at de 
eventuelt tildeles studieplasser i medisin.  

Slik administrerende direktør ser det, vil det både i et samfunnsøkonomisk perspektiv, 
og i et regionalt perspektiv –  være dårlig ressursutnyttelse å legge til rette for flere 
forskjellige studieløp i medisin på SUS. For at et studieprogram skal være bærekraftig, 
trengs det et visst volum av studenter. I dette perspektivet vil det ut fra 
kapasitetshensyn være lite realistisk å tenke seg flere separate studieløp i medisin på 
SUS i framtiden. 
  
Et trepartssamarbeid vil i praksis derfor innebære å samarbeide om én studiemodell. 
Administrerende direktør mener et slikt samarbeid vil ivareta styrkene ved de to 
universitetene på en god måte, og legge til rette for styrking av forsknings- og 
innovasjonsmiljøene i hele vestlandsregionen.  
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Administrerende direktør og styreleder deltok 15. desember 2020 i et dialogmøte om 
medisinutdanning på Vestlandet initiert av Helse Vest, sammen med rektor og dekan fra 
UiS og UiB. Det var et konstruktivt møte. I ettertid har det vært et rektorskifte ved UiB, 
og signalene knyttet til videre trepartssamarbeid er noe mer uoversiktlige.  
 
For UiS er spørsmålet om gradsrett svært viktig. Spørsmål om tildeling av studieplasser 
og gradsrett er en sak for Kunnskapsdepartementet – det er ikke opp til SUS eller 
spesialisthelsetjenesten for øvrig. Det er likevel grunn til å understreke at SUS gjennom 
høringsuttalelsen til Grimstadutvalget har støttet en løsning med felles gradsrett.  
Administrerende direktør mener en løsning med felles gradsrett vil kunne være god for 
begge universitetene – og vil kunne bane veien for et godt studieprogram med 
elementer fra både UiB og UiS sine studieplaner.  

Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet vil i løpet av våren legge fram en 
stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen 
er planlagt lagt fram for Stortinget i mars (stortinget.no)  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har varslet at regjeringen i 
sammenheng med dette, også vil se på hele universitets- og høyskoleloven – inkludert 
gradsforskriften. 

Det er en rekke problemstillinger knyttet til stillingsressurser, areal og økonomi som 
SUS må jobbe videre med, både med Helse Vest og med UiS og UiB.  

Men slik adm. direktør vurderer det, vil det være nødvendig med avklaringer knyttet til 
studieplasser og gradsrett for å komme videre på en god måte i arbeidet.  

  

  

 

 

 

 

 

  

  


