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SAKSFRAMSTILLING 
 

SAK NR.  092 – 2022 

Bakgrunn 

Saken legges fram for å orientere styret om at det er inngått en intensjonsavtale med 
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo om økt deltakelse i 
medisinutdanningen, herunder etablering av en pilot for et desentralisert campus i 
Innlandet. Intensjonsavtalen bygger på eksisterende samarbeidsavtale fra 2020. 
 

Saksframstilling 

Den 8. desember 2020 undertegnet Sykehuset Innlandet HF og Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo en revidert samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen er det 
nedfelt en intensjon om at Sykehuset Innlandet skal 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 møtet 24. august 2022 under administrerende direktørs orienteringer (sak 069-202, 
vedlegg 2) ble styret orientert om Sykehuset Innlandets svar på en henvendelse fra 
Helse Sør-Øst RHF om forutsetninger som må på plass i foretakene ved en økning i 
antall medisinstudenter ved Universitet i Oslo. I notatet til styret er det beskrevet 
hvordan Sykehuset Innlandet i dag bidrar i medisinutdanningen. Videre er 
samarbeidsavtalens intensjon om å ta økt ansvar omtalt. Det står blant annet: «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.» 
 
Grimstadutvalget har anbefalt at Norge utdanner flere leger selv. Flere desentraliserte 
campus kan bidra til dette ved at en større del av helsetjenesten tas i bruk i 
utdanningen. UiT Norges arktiske universitet og NTNU har hatt desentraliserte campus 
for medisinutdanning i flere år. Universitetet i Oslo har nå etablert sitt første 
desentraliserte campus på Sørlandet i form av Campus Sør, som er en pilot som skal 
evalueres etter to år. Intensjonsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Oslo om etablering av Campus Sør ble inngått høsten 2020. 
Etableringen har vært organisert som et prosjekt ledet fra Universitetet i Oslo i tett 
samarbeid med Sørlandet sykehus, kommunene i Agder, Universitetet i Agder, 
Studentsamskipnaden i Agder og flere. Søknadsfristen for de første studentene til 
Campus Sør er 15. november i år. 
 
7. oktober 2022 undertegnet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og 
Sykehuset Innlandet en tilsvarende intensjonsavtale om økt deltakelse i 
medisinutdanningen, herunder etablering av pilot for et desentralisert campus på 
Innlandet. Intensjonsavtalen er en operasjonalisering av eksisterende 
samarbeidsavtale. Det skal etableres et prosjekt som skal utrede en pilot for et 
desentralisert campus på Innlandet, der omtrent ti studenter skal få sin undervisning i 
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studiets fjerde og femte år. Ifølge intensjonsavtalen skal piloten iverksettes 
vårsemesteret 2025. Av intensjonsavtalen framkommer det at prosjektet, i påvente av 
ny sykehusstruktur, skal utrede bruk av de nåværende sykehusene i undervisningen. 
 
Det er etablert god kontakt mellom Sykehuset Innlandet og Sørlandet sykehus. En 
omfattende prosjektrapport fra etablering av UiO Campus Sør foreligger, og Sykehuset 
Innlandet har besøkt Campus Sør sammen med ansatte og studenter fra Universitetet i 
Oslo i oktober 2022. Det er sannsynlig at erfaringene fra etableringsprosjektet på 
Sørlandet i stor grad vil komme til nytte ved etablering av tilsvarende pilot i Innlandet. 
  

 
 
Vedlegg: 

 
Vedlegg 1: Intensjonsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Det medisinske fakultet,  

        Universitetet i Oslo om økt deltakelse i medisinutdanningen, signert                             
        7. oktober 2022 

 
Vedlegg 2: Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Universitetet i Oslo  

ved Det medisinske fakultet, signert 8. desember 2020 


