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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret i Helse Stavanger HF gir administrerende direktør fullmakt til å signere
samarbeidsavtale om Vestlandslegen mellom det medisinske fakultet, Universitetet i
Bergen og Helse Stavanger som fremlagt i styremøtet.
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Adm. direktør sin vurdering og anbefaling
Det er flere forhold knyttet til økt antall medisinstudenter ved Stavanger
universitetssjukehus som er uavklart. Fra Helse Stavanger sitt perspektiv haster det å få
avklart følgende spørsmål:




Nytt medisinstudium ved UiS versus utvidelse av studieplasser med Med-UiB og
fullverdig klinisk undervisning ved Stavanger universitetssjukehus versus ingen
endring
Finansiering av merkostnaden for Stavanger universitetssjukehus ved en endring
fra dagens ordning

Grunnen til at det haster med avklaring på spørsmålene over. er at det tar tid å ansette i
undervisningsstillingene. Flere av de som er aktuelle for disse stillingene må kurses i
pedagogikk, og de må også erstattes i sine roller på Stavanger universitetssjukehus.
Samtidig må Stavanger universitetssjukehus forholde seg til at det kommer studenter i
Vestlandslege-modellen høsten 2023.
Administrerende direktør anbefaler at Stavanger universitetssjukehus fortsetter å
forberede seg på å ta godt imot studentene som kommer høsten 2023 og inngår vedlagt
avtale med medisinsk fakultet ved UiB. Når en beslutning fra Stortinget, inkludert plan
for finansiering, foreligger må foretaket gå i dialog med universitetene og eventuelt
gjøre nødvendige justeringer til avtalen.

Bakgrunn
Universitetet i Stavanger (UiS) ønsker å etablere en medisinutdanning, og Universitetet i
Bergen (UiB) ønsker å øke antall studieplasser innen eksisterende medisinutdanning.
Begge universiteter ønsker samarbeid med Stavanger universitetssjukehus (SUS) for å
gjennomføre disse planene. SUS har inngått intensjonsavtale med begge universitetene.
Økonomiske rammer for medisinutdanning ved UiS eller utvidelse av studieplasser ved
UiB blir bevilget av Stortinget.
I 2020 vedtok Stortinget en generell opptrapping av antall studieplasser i medisin, og
hvert av de fire universitetene med medisinsk fakultet fikk beskjed om å ta opp 20
ekstra studenter. Medisinsk fakultet ved UiB har planlagt at disse studentene skal få
fullverdig klinisk undervisning ved Stavanger universitetssjukehus. For å gjennomføre
dette, er det nødvendig med en avtale mellom Helse Stavanger og medisinske fakultet
ved UiB.
I styremøtet 16.06.20, sak 50-20, vedtok styret i Helse Stavanger intensjonsavtalen
mellom SUS og UiB. I intensjonsavtalen har partene til intensjon å inngå avtale om faglig
samarbeid for å gi undervisning til 20 ekstra studenter som ble tatt opp ved UiB høsten
2020. Disse 20 medisinstudentene går sine første tre år ved UiB, og skal ha de neste tre
undervisningsårene på Stavanger universitetssjukehus med oppstart i Stavanger høsten
2023.
Styrets vedtak fra sak 50/20:
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Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med UiB der
følgende momenter vektlegges:






At de medisinske fagmiljøene i Stavangerregionen etterhvert blir en
medvirker til hele studieløpet for medisinstudenter – Vestlandslegen –
gjennom et trepartssamarbeid mellom SUS, UiS og UiB
En opptrapping av antall studenter som mottar klinisk undervisning ved SUS
utover 20 plasser
En overordnet plan for finansiering, inkludert antall stillinger og
infrastruktur
UiS og UiB må avklare sine roller og samarbeidspunkter, jf. tidligere vedtak
om trepartssamarbeid

Trepartssamarbeid
Styrets vedtak om trepartssamarbeid er utdypet i vedlagt avtale og i diskusjonene med
medisinsk fakultet. I avtalen forplikter medisinsk fakultet ved UiB seg til å invitere til, og
legge til rette for, et trepartssamarbeid som inkluderer UiS. Det understrekes også at
forholdet mellom UiB og UiS må avklares i egen avtale.

Opptrapping
Den vedlagte avtalen tar utgangspunkt i den økningen i antall studenter på 20 som
startet i 2020, og er videreført i årene etterpå. Studentene skal følge en ny studieplan
som er utarbeidet under navnet Vestlandslegen. Planen for Vestlandslegen er en
regional studiemodell hvor de tre første årene gjennomføres i Bergen, og de tre neste
årene i Stavanger. Når antall studenter ved Vestlandslege-modellen øker utover
kapasiteten til Stavanger universitetssjukehus, skal Haugesund og Førde også ta imot
studenter.
For at gjennomføringen av Vestlandslegen skal være regningssvarende for UiB, må
antallet studenter utvides utover de 20 årlige studentene som er tatt opp i dag. Målet for
avtalen er at det skal være 70 årlige studenter ved Stavanger universitetssjukehus og
dermed et samlet antall på 210 medisinstudenter fordelt på tre år. Denne utvidelsen
avhenger altså av et politisk vedtak i Stortinget.

Overordnet plan for finansiering, inkludert antall stillinger og infrastruktur
Et interdepartementalt utvalg sammensatt av representanter fra
Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet
arbeider med en utredning av alternativer for utvidelse av antall studieplasser i medisin
i Norge. Både universitetssektoren og helseforetakene har gitt innspill på kostnader
knyttet til utvidelse av antall studieplasser. Helse Stavanger ga innspill til Helse Vest i
august 2021. Innspillene fra Helse Stavanger er diskutert med UiS og medisinsk fakultet
ved UiB.
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Kostnadsestimatet utført i Helse Stavanger indikerer en kostnad på omkring 260 000
kroner per student per år når det er 210 medisinstudenter ved Stavanger
universitetssjukehus. Dette inkluderer kostnader med «tapt produktivitet» for ansatte
som bidrar i undervisningen uten å ha undervisningsstilling ved universitetet, bruk av
undersøkelsesrom, bruk av medisinsk utstyr m.m.
Det er ikke kommet tilbakemelding fra den interdepartementale arbeidsgruppen. Det
oppleves derfor at finansieringen er uavklart.

Vedlegg – utkast til Samarbeidsavtale om Vestlandslegen mellom Det medisinske fakultet, Universitetet i
Bergen (MED) og Helse Stavanger HF
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