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Norske medisinstudenter til UiS!   1 

I dag utdannes bare rundt 60% av alle legene væres her hjemme i Norge. Grimstadutvalget 2 
som ble oppnevnt av Kunnskaps og -integreringsdepartementet fikk i oppgave å se på den 3 
fremtidige strukturen for medisinutdanning her til lands. De har konkludert med at Norge 4 
må øke andelen til at 80% av norske leger blir utdannet her hjemme innen 2027. Det vil altså 5 
si at det må etableres 440 nye studieplasser innen medisin, noe som øker det totale antallet 6 
studieplasser til 1076.  7 

Siden 1998 har 1800 medisinstudenter hatt praksis på universitetssykehuset i Stavanger, 8 
disse studentene har blitt utdannet gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Bergen 9 
(UiB), Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssykehus (SUS). Praksisstudiet 10 
er derfor underlagt UiB, og det er derfor Bergen (UiB) som tildeler cand. med-graden som gir 11 
autorisasjon til å være lege i Norge, ikke Stavanger (UiS).  12 

Tar man målet om å øke antall studieplasser i Norge i betraktning, vil det være naturlig at 13 
det kommer et egen medisinstudier til UiS. Regionen har både resurser og kompetansen 14 
gjennom det allerede eksisterende samarbeidet, og nærheten, til SUS og Det 15 
helsevitenskapelige fakultet på UiS. Ser man på dette opp mot de eksisterende 16 
universitetene som tilbyr cand. med-graden er UiS den mest egnede plassen for et nytt 17 
campus innen medisin.   18 

«UiS modellen» er Universitetets egen plan for å imøtekomme Grimstadsutvalgets 19 
konklusjon. Studieplanen for medisinutdanning ved UiS baserer seg i første omgang på 20 
pilotering av en modell der norske medisinstudenter kommer til Stavanger og tar de tre siste 21 
årene av studiet ved UiS etter å ha fullført de tre første ved et utenlandsk lærested i og 22 
utenfor European Consortium of Innovative Universities (ECIU).  23 

I tett samarbeid med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er ambisjonen på sikt å utvikle et 24 
fullstendig seksårig integrert profesjonsstudium i medisin ved UiS.   25 

Rogaland Unge Høyre vil derfor: 26 

• Støtte opp om «UiS modellen» 27 

• Jobbe for at en større andel leger blir utdannet i Norge 28 

• Jobbe for et fullstendig seksårig integrert profesjonsstudium i medisin ved 29 
Universitetet i Stavanger 30 

• Gi Universitetet i Stavanger retten til å gi ut cand. med-graden 31 



• Slutte med kun karakterbasert opptak til medisinstudier og gå over til holistisk 32 
opptak 33 


