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Høringssvar til Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge – behov,
modeller og muligheter

Viser til høringsbrev datert 14. november 2019 fra Kunnskapsdepartementet, med frist for høring 15.
februar 2020.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har utarbeidet høringsuttalelse på bakgrunn av interne prosesser der
rapporten har vært diskutert i møter der rektor, dekan, prodekan og instituttledere ved Fakultet for
helse – og sosialvitskap (FHS) har deltatt i.

HVL ønsker å gi en høringsuttalelse på rapporten siden høgskolen samarbeider med UiB i ulike
sammenhenger og flere studenter ved bachelor- og masterutdanningene ved FHS møter
medisinstudenter fra UiB når de er i klinisk praksis i hele regionen til Helse Vest.

Generelle kommentarer
HVL slutter seg til hovedpunktene i utvalget sine anbefalinger om å øke utdanningskapasiteten for
leger i Norge og støtter studiemodellen om seksårig studieprogram der teoretisk undervisning og
praksis er integrert gjennom hele studieløpet. At undervisningen gjennomføres i sin helhet i Norge
mener HVL er viktig. Alle helse- og sosialfagutdanninger ved universiteter og høgskoler skal følge
forskrift om felles rammeplan. Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr
praksisnære og forskningsbaserte helse- og sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans
for helse – og sosialfagutdanningene. Å ha hele medisinerutdanningen i Norge, vil i større grad sikre
kvalitet og relevans i utdanningen og at studentene oppfyller læringsutbyttene gitt i felles
rammeplan.

Modellen som Grimstadrapporten skisserer, mener HVL også legger til rette for tverrprofesjonell
samarbeidslæring noe som vi mener er viktig og som kan videreutvikles. Det samarbeidet UiB og HVL
har allerede i dag, kan styrkes og videreutvikles i en slik campusmodell. HVL har studenter i praksis i
hele region Vest. Rogaland benyttes også som praksissted for ergoterapi-, fysioterapi- og
radiografstudenter. Å styrke samarbeidet med campus Stavanger, vil derfor også være relevant og
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interessant for HVL.  En campus i Stavanger vil bidra til et større studentmiljø i praksis som vil være 
berikende for høgskolens studenter.   
 
En slik campusmodell er lik UiB sitt forslag om Vestlandslegen i regionen. Modellen vil styrke 
samarbeidet mellom alle helseforetakene som utdanning- og forskningsinstitusjon. HVL har studenter 
og fagmiljø spredt på fem campuser og samarbeider i dag godt med alle helseforetakene i regionene. 
Det er en styrke for helseregion å ha flere campus som læringsarena med tilhørende 
kompetansemiljø knyttet til nærregionene.  Dette er bra for rekruttering til nærregionen og til å 
opprettholde et stabilt fagmiljø ved alle campus til HVL og til UiB. Høgskolen har og tett samarbeid 
med kommunene tilknyttet de fem campus. En campusmodell vil derfor også ha et nedslagsfelt mot 
helsetjenestene i kommunene som igjen vil styrke det helhetlige tjenestetilbudet i helseregionen. 
HVL er interessert i en slik campusmodell og vil være med å bidra til å styrke og videreutvikle 
kompetansen i hele regionen Helse Vest. Modellen legger også til rette for akademisk utvikling i 
helsetjenestene og et større studentmiljø på campusene. 
 
Fakultet for helse- og sosialvitskap i HVL samarbeider med UiB i prosjektet Tverrprofesjonell 
samarbeidslæring (TVEPS). Det jobbes med å få inn TVEPS som en obligatorisk læringsaktivitet for alle 
bachelorstudentene i fakultetet i løpet av en praksisperiode i andre eller tredje studieår.  
 
Noen av bachelorstudentene møter også medisinerstudenter i simuleringstrening ved høgskolen i  
SimArena. Dette gjelder ved campus Førde, -Haugesund og -Bergen.  Det er planer for nybygg der 
både Helse Fonna og Helse Førde er invitert til et samarbeid om simuleringsarenaer for både 
studenter og ansatte. HVL tilbyr i dag et pasientsikkerhetskurs for medisinerstudenter i lokalene til 
SimArena, campus Bergen, der høgskolens sykepleierstudenter får tilbud om å delta.  
Videre samarbeider Bergen Akuttmedisinske studentmedisinske forening (BAMS)  og fakultetet sin 
linjeforening for sykepleiestudenter (AMS) om akuttsimulering ved SimArena med treninger opp til 2 
ganger pr halvår. Det er ønske om å opprette mer systematisk samtrening mellom 
medisinerstudenter og sykepleierstudenter i fremtiden.  
 
HVL er også involvert i utvikling av forskning og utdanningsmiljøer sammen med UiB i prosjektet 
Alkek helseklynge. Et godt samarbeid er nødvendig for å løse nye helseutfordringer og komplekse 
tema innen forskning og utdanning.  Dette er viktig for at høgskolen kan oppfylle samfunnsmandatet.  
 
En økning av antall legestudenter vil ikke påvirke høgskolens tilgang på praksisplasser eller veiledere. 
Det vil ikke være noen konkurranse om verken praksisplasser eller veiledere da HVL og UiB har ulike 
utdanninger som har ulike profesjoner som veiledere i praksis.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Berit Rokne                 Randi Skår 
Rektor       Dekan  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrivne signaturar. 

 
         
 
Kopi til: Prorektor for utdanning  STUD-UTD v/Bjørg Kristin Selvik 
 
 

https://www.uib.no/tveps
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/simarena/
https://bams.w.uib.no/
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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