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Høringsuttalelse: Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser i medisin i 
Norge – Behov, modeller og muligheter 

Hva saken gjelder: 
Et utvalg ledet av professor Hilde Grimstad leverte sin utredning, Studieplasser i medisin i 
Norge – Behov, modeller og muligheter, til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. 
september 2019. Utredningen berører viktige spørsmål knyttet til dimensjonering av 
medisinutdanning i Norge. Utvalgets anbefalinger berører mange aktører både i universitets- 
og høyskolesektoren og i helse- og omsorgssektoren. Forsknings- og høyere 
utdanningsministeren ønsker derfor innspill fra universitets- og høyskolesektoren, helse- og 
omsorgstjenestene og brukerorganisasjonene. Kunnskapsdepartementet sender med dette 
utredningen på høring. 
 
Høringsfrist: Høringsfrist var 15. februar 2020.  
Kommunen var ikke blant de tilskrevne høringsinstansene, men ønsker å ettersende 
høringsuttalelse. 
 
Byrådens vurdering og forslag til høringsuttalelse:  
Bergen kommune vil styrke medisinutdanningen på Vestlandet ved å beholde utdanningen 
ved Universitetet i Bergen.  
 
For å kunne dekke landets legebehov er det behov for 440 nye studieplasser på medisin i 
Norge. Bergen kommune mener det er avgjørende at fordelingen av disse nye 
studieplassene sikrer robust og slagkraftig medisinutdanning. Medisinutdanningen må 
samtidig gi grunnlag for god rekruttering til kommunehelsetjenesten. Universitetet i Bergen 
har utviklet en visjon om å utdanne «Vestlandslegen»; leger på Vestlandet, for Vestlandet, 
som et pedagogisk kompetanseløft i hele landsdelen. Planen skal ikke bare tjene 
studentene, men også tilføre helsetjenestene akademisk kompetanse, styrke kvaliteten og 
konkurransekraften i forskningsmiljøene, bedre samarbeidet innen og mellom nivåene i 
helsetjenesten og bedre rekrutteringen i regionen. For å nå disse målene mener Bergen 
kommune at det ikke bør startes et eget medisinsk fakultet i Stavanger, men heller bygge 
oppunder det tilbudet som allerede er utviklet ved Universitet i Bergen. 
 
Bergen kommune støtter således opp om utvalgets medlemmer Grimstad, Hunskår og 
Straume som anbefaler «at det i den foreslåtte opptrappingen av studieplasser ikke gis 
gradsrettigheter for profesjonsstudiet i medisin til flere universiteter enn dagens fire.» 
 
En oppdeling av medisinutdanningen på Vestlandet vil få mange uheldige konsekvenser. Det 
vil både være svært kostnadskrevende, det gir dårlig utnytting av eksisterende faglig og 
administrativ infrastruktur, og det vil føre til mindre konkurransekraft om norske og 
internasjonale forskningsmidler. En fordel med en samlet utdanning er at 
utdanningsinstitusjonen kan se hele landsdelen under ett, og sikre at hele Vestlandet blir tatt 
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i bruk når studentene skal ut i praksis, slik UiB allerede gjør. Dette gir rekruttering av leger på 
hele Vestlandet. 
  
Vedtakskompetanse:  
Byrådets fullmakter § 7: 
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle 
saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringen er ikke 
sendt til kommunen og har ikke vært behandlet i forretningsutvalget. 
 
Byråd for innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 
1. Byrådet avgir høringsuttalelse til «Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i 

Norge Behov, modeller og muligheter» slik den fremkommer av byrådens forslag. 
2. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor. 
 
 
Dato:  18. februar 2020 
 
 
Beate Husa 
Byråd for eldre, helse og frivillighet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsbrev Grimstadutvalgets utredning  
Notat Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge Behov modeller og 
muligheter 
Rapport Grimstadutvalget 


