
   

Side 1 av 3 

NOTAT 
 

 
Til: Styret i Sykehuset Innlandet HF 
 
Fra: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
 
Dato: 13. juli 2021 
 
Sak: Økt kapasitet for medisinerutdanning i Norge 

 
Regjeringen har som mål at en større andel leger over tid skal utdannes i Norge. I 
dag utdannes omtrent halvparten i utlandet. Regjeringen har satt i gang et arbeid 
for å vurdere hvor stor økningen skal være, og hva som må på plass ved 
universitetene og i helsetjenesten. Som ledd i arbeidet er de fire regionale 
helseforetakene bedt om å gjøre vurderinger og anslå kostnader. Helse- og 
omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene om delvis å legge til 
grunn en utredning som universitetene leverte Kunnskapsdepartementet 25. juni i 
år.  
 
Helse Sør-Øst RHF ba i brev av 8. juni helseforetakene i regionen om innspill til sitt 
svar. Svarfristen for Sykehuset Innlandet var 12. juli. I henvendelsen stiller Helse 
Sør-Øst RHF konkrete spørsmål blant annet om behov for økning i ulike grupper av 
personell, areal til ulike studieaktiviteter, simuleringsfasiliteter, infrastruktur som 
IKT, garderober etc. Det ble også bedt om beregning av kostnader til etablering og 
til årlig drift. 
 
Henvendelsen fra Helse Sør-Øst RHF gjelder en økning av legestudenter ved 
Universitetet i Oslo, ikke øvrige universiteter. 
 
Medisinerutdanning i Sykehuset Innlandet i dag 
Sykehuset Innlandet mottar i dag legestudenter i praksisperioder på seks uker i 
modul 7 (5. studieåret). Sykehuset Innlandet er det helseforetaket i regionen som - 
utenom universitetssykehusene - tilbyr flest praksisplasser. Studentene fra 
Universitetet i Oslo får praksisundervisning i smågrupper på de somatiske 
sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. I alt tar de fire sykehusene 
imot 48 legestudenter pr. halvår. Mindre grupper får også praksis i psykiatri i 
modul 5 hovedsakelig på Reinsvoll og Sanderud sykehus. Sykehuset Innlandet 
tilbyr også fordypningspraksis i det siste studieåret, men dette tilbudet benyttes 
lite.  
 
Antall studenter i praksis og andre overordnede forhold er regulert i en 
samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo. Det er tilsatt 
i alt ti personer i deltidsstillinger som professor, førsteamanuensis eller 
universitetslektor for å følge opp studentene i praksisperiodene. Nær alle utgifter1 
knyttet til legestudentene, inkludert de universitetsansattes lønn og sosiale 
kostnader, dekkes av Sykehuset Innlandet.  

                                                      
1 Leie av hybler til studentene faktureres UiO. 
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I tillegg tar Sykehuset Tynset årlig imot i alt åtte studenter i 16 ukers praksis i det 
5. studieåret. 
 
Desentraliserte campus 
Legestudenter ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU har i flere år 
gjennomført deler av sin utdanning ved desentraliserte campus tilknyttet ikke-
universitetssykehus: Finnmarksmodellen i Finnmarkssykehuset, Bodømodellen i 
Nordlandssykehuset og NTNU LINK i Helse Nord-Trøndelag. En tilsvarende modell 
er under etablering for legestudenter ved Universitetet i Bergen gjennom 
Vestlandslegen2. 
 
Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus inngikk høsten 2020 en intensjonsavtale 
om desentralisert medisinerutdanning i Agder. Et prosjekt ledet fra Sørlandet 
sykehus med deltakelse også fra Universitetet i Agder og kommunene i Agder har i 
nært samarbeid med Universitetet i Oslo utredet etablering av et campus på 
Sørlandet. Prosjektet, som har hatt flere arbeidsgrupper i gang fra januar i år, har 
beskrevet og kostnadsberegnet blant annet behov for arealer til ulike 
studieaktiviteter, vitenskapelig, teknisk og annet personell, simuleringsfasiliteter, 
infrastruktur som IKT og garderober og bortfall av aktivitetsbaserte inntekter. 
Sykehuset Innlandet har underveis i arbeidet med å besvare henvendelsen fra det 
regionale foretaket hatt dialog med prosjektleder på Sørlandet sykehus om de 
foreløpige estimatene. 
 
Campus Innlandet? 
I samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet står: «Det 
er også en intensjon i samarbeidet om at Sykehuset Innlandet HF senere vil ta et 
økende ansvar i medisinutdanningen ved å tilby praksisplasser og undervisning i 
kliniske moduler til et større antall studenter fra Universitetet i Oslo, samt se på 
muligheter for å etablere desentralisert undervisning i form av campus som en del 
av det planlagte Mjøssykehuset.» I henvendelsen av 8. juni peker også Helse Sør-
Øst RHF på at Universitetet i Oslo har signalisert et ønske om en løsning med en 
campus ved Sykehuset Innlandet.  
 
I Sykehuset Innlandets innspill til Helse Sør-Øst RHF understrekes det at Sykehuset 
Innlandet er positiv til å etablere et campus som en del av Mjøssykehuset fra 2028. 
Muligheter for å kunne etablere det tidligere som en midlertidig løsning skisseres 
også. Videre er det gjort rede for fortrinn som et campus på Innlandet kan ha. Både 
før og etter Mjøssykehuset er etablert, vil en betydelig del av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet tilbys som desentraliserte tjenester. Det 
er naturlig at studentene ved Campus Innlandet tar del i denne utviklingen, for 
eksempel ved at lokalmedisinske sentra, ambulante team og prehospitale tjenester 
brukes som arenaer også i medisinerutdanningen. 
 
Innlandet har godt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner -  Høgskolen i 
Innlandet (HINN) og NTNU - som utdanner et stort antall helsepersonell av ulike 
kategorier. På NTNU Gjøvik finnes landets fremste utdannings- og forskningsmiljø 
innen informasjonssikkerhet, og HINN har sterke miljøer innen blant annet VR- og 

                                                      
2 Vestlandslegen | Universitetet i Bergen (uib.no) 

https://www.uib.no/vestlandslegen
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spillteknologi, organisasjonsutvikling og innovasjon. I svaret til Helse Sør-Øst RHF 
påpeker foretaket at studenter ved Campus Innlandet vil kunne tilegne seg 
kompetanse og ferdigheter i et aktivt samspill med studenter innen andre 
fagområder og få deler av sin utdanning i et innovativt samspill mellom ulike deler 
av arbeids- og samfunnslivet.   
 
Økt antall praksisplasser? 
Sykehuset Innlandet vil fortsette å tilby praksisplasser i samme omfang som i dag 
mens et campus er under vurdering og eventuelt etablering. På lenger sikt er det 
mer attraktivt for Sykehuset Innlandet og studentene om utdanningskapasiteten 
økes gjennom et fullverdig desentralisert campus enn ved en økning av tilbudet om 
korte, fragmenterte praksisopphold.  
 
Kostnadsestimater 
Det har ikke vært mulig å gjøre egne kostnadsberegninger for Sykehuset Innlandet 
på den korte tida som har vært tilgjengelig for å levere innspill. Imidlertid har det 
omtalte prosjektet på Sørlandet arbeidet fram en beskrivelse av nødvendige 
ressurser (areal, personell og annet) og nedgang i aktivitetsbaserte inntekter. I 
hovedsak er det grunn til å anta at disse beregningene vil passe ganske godt også 
for situasjonen i Sykehuset Innlandet. I svaret er det vist til det, men også påpekt 
enkelte sannsynlige forskjeller knyttet til Innlandets geografi og nåværende 
sykehusstruktur. 
 
Sykehuset Sørlandet har i sitt innspill synliggjort at utdanning av leger medfører 
betydelige kostnader også i helseforetakene. I innspillet til det regionale foretaket 
har Sykehuset Innlandet understreket at det er en forutsetning at kostnader og 
inntektsbortfall knyttet til desentralisert medisinerutdanning må synliggjøres langt 
bedre enn i dag og kompenseres. 
 
Konklusjon 
Som innspill til Helse Sør-Øst RHF sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 
har Sykehuset Innlandet gjentatt tidligere støtte til satsingen på økt 
medisinerutdanning i Norge. Det vektlegges at foretaket best bidrar gjennom et 
desentralisert campus, hvor studentene tilbys en moderne, helhetlig og 
framtidsrettet utdanning som vektlegger samarbeid mellom tjenestenivåene og 
fagmiljøer. Videre er det understreket som en forutsetning at kostnader 
synliggjøres og kompenseres på en annen måte enn i dagens modell. 


