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Svar på høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge 
Behov modeller og muligheter 
 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus vil bidra i legeutdanningen 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) ser positivt på at Helse Vest i 
forbindelse med utredningen «Studieplasser i medisin i Norge» (Innstilling fra Grimstadutvalget) 
ser mulighet til å etablere 15 plasser for legestudenter i Haugesund. HSR ønsker å bidra til at 
dette kan etableres så raskt som mulig. 
 
Sammendrag 
HSR ser at utvalget anbefaler studieløsninger med campuser utenfor selve studiestedet etter 
mønster fra UiTs erfaringer med studiesteder i Finnmark og Bodø og NTNUs erfaringer med 
studiested Levanger. Vi har merket oss at Helse Vest ser positivt på slike campusløsninger, 
uten at en slik løsning er nærmere konkretisert knyttet til de medisinske fagmiljøene i 
Haugesund. 
 
HSR er spesialsykehus innen fagområdene revmatologi, revmakirurgi/ortopedi og dermatologi. 
På årsbasis har HSR rundt 30.000 konsultasjoner og gjennomfører rundt 1.000 større og mindre 
revmakirurgiske/ortopediske operasjoner.  
 
HSR ble totalrenovert i 2016, og har i tillegg til helt moderne poliklinikker og 
operasjonsavdelinger gode fasiliteter i form av undervisningsrom, videokonferanserom og 
mulige studierom.  
 
Dette danner et godt utgangspunkt for samarbeid med Helse Fonna og nærliggende større 
kommuner for å etablere et helhetlig studieopplegg for medisinstudenter på 5. og 6. året etter 
mønster fra anbefalt Campus-modell. 
 
Et regionalt treparts-samarbeid i Helse Fonna regionen vil bidra til ønskede studieplasser, og 
kan etableres som supplement og avlastning for universitetssykehus i en oppbygging av 
legestudier i Norge. En forutsetning for utvikling av en campus er gode rammer i form av 
langsiktige avtaler både om fordeling av undervisning, klinisk tjeneste. Det er også viktig med 
gode og forutsigbare økonomiske rammer, som sikrer at arbeidet med studenter ikke går ut over 
ordinær pasientbehandling. 
 
Videre presenteres grunnlag for vårt ønske om å bidra til rask etablering av studieplasser til en 
felles etablert campus. 
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HSR som utdanningssted 
HSR har siden oppstarten i 1957 bidratt til legeutdanningen, først gjennom ordningen med 
assistentleger, senere LIS-utdanning.  Vi har nå 3 LIS-plasser innen revmatologi og 2 LIS-
plasser innen dermatologi. HSR har også et tett samarbeid med Helse Fonna innen ortopedi, 
og deler av LIS-opplæringen ved Haugesund Sjukehus foregår allerede ved HSR. 
 
Våre tre medisinske områder fordeler seg på Revmatologisk avdeling med 9 overleger med 
spesialisering i revmatologi. Revmakirurgisk og ortopedisk avdeling vil i løpet av 2020 bestå av 
5 ortopeder og 2 anestesileger. Hudavdelingen har 4 overleger med spesialisering i dermatologi. 
Dyktige fagmiljøer som bidrar til forskning 
 
HSR har tunge fagmiljø med bredde i behandlingstilbudet. Vi har 3 overleger med PhD, 1 
overlege med doktorgrad og ytterligere 1 overlege som for tiden er PhD-stipendiat. Vi har egne 
pågående kliniske randomiserte studier, og deltar også i regionale, nasjonale og internasjonale 
studier. Vi rapporterer til nasjonale registre og har i tillegg egne lokale kvalitetsregistre. Dette er 
en del av vårt grunnlag for våre bidrag innen forskning, og det vil være muligheter for veiledning 
og prosjektarbeid for studenter. 
 
Haugesund Sanitetsforening som er våre eiere etablerte i 2019 et eget forskingsfond på 20 
millioner som i årene som kommer skal benyttes til støtte til klinisk forskning, 
stimuleringsstipend, PhD-stipend og stipender til post-doc-forskning.  
 
Revmatologisk avdeling 
Vi har et fullverdig tilbud til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, med rundt 9.000 
konsultasjoner årlig. Vi utfører utredning og diagnostisering, starter behandling og gir nødvendig 
oppfølging i tråd med nasjonale og internasjonale standarder. Vi har god tilgang på og høy 
kvalitet på tekniske hjelpemidler. Utredningen vil for de fleste foregå poliklinisk som er en god 
læringsarena for studenter. 
 
Vi har en sengepost for utredning og behandling av pasientene som trenger døgnbehandling. 
Oppfølgning skjer i nært samarbeid med tverrfaglig team som har spisskompetanse på 
kompleks rehabilitering, og som gis som døgntilbud i sengeposten.   
 
Revmakirurgisk og ortopedisk avdeling 
Avdelingen er en helt moderne poliklinikk og operasjonsavdeling fra 2016, og med en utvidet 
postoperativ avdeling som ferdigstilles i 2021. HSR har gjennom kapasitetsutvidelsen ved 
renoveringen i 2016 kunnet bidra til at flere av Helse Fonna-områdets pasienter kan behandles 
lokalt, samtidig som vi avlaster andre sykehus i Helse Vest som har lengre ventelister. 
 
Avdelingen jobber tett sammen med sengeposten både om pre operativ dag og postoperativ 
oppfølgning. Dette innebærer også et tett tverrfaglig samarbeid med ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og spesialsykepleiere for å utsette/redusere behovet for operasjoner. 
 
Avdelingen har vel 3.600 årlige polikliniske konsultasjoner. I 2019 ble nær 1.000 pasienter 
operert, vi hadde 192 proteseoperasjoner og 248 operasjoner som medførte innleggelser. 
 
Hudavdeling 
HSR har en fullverdig hudavdeling som årlig gjennomfører rundt 18.000 polikliniske 
konsultasjoner. Behandlingen dekker alle typer hudsykdommer, vi tilbyr allergiutredning, og gir 
også hudkirurgi til pasienter med større/mer alvorlige tumorer. Vi kan tilby laserbehandling til 
pasienter som er alvorlig rammet av ulike hudsykdommer.  



3 

I 2017 startet avdelingen opp nytt lavterskeltilbud for testing av seksuelt overførbare infeksjoner, 
testivest.no. Tilbudet er det eneste i sitt slag i Helse Fonna, og følger opp pasienter både 
gjennom drop-in og timebestilling. Tilbudet er utvidet fra og med januar 2020. 
 
Konklusjon 
Et regionalt treparts-samarbeid i Helse Fonna regionen der også HSR inngår, vil bidra til 
ønskede studieplasser, og kan etableres som supplement og avlastning for universitetssykehus 
i en oppbygging av legestudier i Norge. 
 
En forutsetning for utvikling av en campus er gode rammer i form av langsiktige avtaler både 
om fordeling av undervisning, klinisk tjeneste. Det er også viktig med gode og forutsigbare 
økonomiske rammer, som sikrer at arbeidet med studenter ikke går ut over ordinær 
pasientbehandling. 
 
Vennlig hilsen 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS  
 
  
Kari Nådland (sign1) 
Administrerende direktør 
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