
Høringsuttalelse  
Utredning fra Grimstadutvalget: 
Studieplasser i medisin i Norge 
Behov, modeller og muligheter  
 
Fylkesstyret i KS Rogaland har behandlet Grimstadutvalgets utredning og vil gi følgende 
uttalelse:  
 
Fylkesstyret ser det som positivt at det er iverksatt et arbeid for å bedre kapasiteten i 
medisinutdanningen og at en eventuell etablering av et medisinstudium i Stavanger har 
inngått i utvalgets utredningsoppdrag. Dette har gitt kommunene i Rogaland muligheten til å 
spille inn primærhelsetjenestens behov både når det gjelder teoretisk og praktisk utdanning 
og organiseringen av praksislæring og til å se på mulighetene for mer praksisrelevant 
undervisning sammen med Universitetet i Stavanger.  
 
Fylkesstyret i KS Rogalands innspill til høringsspørsmålene som er utsendt fra 
Kunnskapsdepartementet: 
 
1. Utdanning av leger i Norge og i utlandet  
For kommunene er det vesentlig at tilgangen på medisinstudenter er tilpasset 
behovet for leger både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og at 
kompetansen legene har er tilpasset behovet i helsetjenestene og befolkningen. I 
mange kommuner er rekruttering av allmennleger en utfordring, og derfor er det viktig 
at tiltak for utdanning av flere leger iverksettes.  
 
Forebygging og tidlig innsats, samhandling mellom tjenestene og samvalg mellom 
lege og pasient står sentralt i de norske helse- og omsorgstjenestene. Fylkesstyret vil 
understreke at det er viktig for kommunene at leger som skal praktisere i Norge har 
kompetanse til å inngå i disse sammenhengene.  
 
2. Studieplasser og gradsrettigheter  
Fylkesstyret i KS Rogaland vil understreke den fordelen en geografisk nærhet 
mellom studieinstitusjon, campus og praksisfeltet kommunene utgjør. Kommunenes 
utvidede ansvar for LIS3-kandidater i allmennmedisin og også oppfølging av LIS1, 
krever utstrakt supervisjon og veiledning. Med en etablering av grunnstudier i medisin 
ved Universitetet i Stavanger, vil dette kunne ses i sammenheng og danne større 
miljø for veiledning og oppfølging av leger i utdannelse. Det legges vekt på at 
kommuner i regionen har bidratt til utviklingen av modellen for medisinstudium og 
praksis tilknyttet Universitetet i Stavanger, noe som synliggjør muligheten for et nært 
og bredt samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet om medisinutdanningen. KS 
Rogaland har også inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Stavanger om 
praksisordning i forbindelse med et eventuelt medisinstudium.  
 
Fylkesstyret vil også holde frem satsingen på velferdsteknologi og samhandling 
innenfor helse som har ført til at Stavangerregionen med Haugalandet har fått 
utmerkelse som trestjerners referanseregion innenfor den europeiske 
innovasjonsplattformen EIP AHA. Disse fagmiljøene og samarbeidskonstellasjonene 
er en del av grunnlaget for utviklingen av en medisinutdanning i Stavanger. Det er 



også under etablering et HelseCampus med møteplasser og simuleringsmuligheter, i 
samarbeid mellom kommuner, universitet og sykehus.  
 
 
3. Premisser for økt kapasitet i norske medisinutdanninger  
Fylkesstyret i KS Rogaland vil støtte studieinstitusjonenes innspill når det gjelder 
ressursbehovet ved en eventuell økning i studenttallet. Behovet for praksisplasser i 
kommunene vil øke uansett plassering av studietilbudet, med medfølgende behov for 
kontorplasser og veiledningskapasitet hos kommunalt ansatte leger og andre leger i 
primærhelsetjenesten.  
 
 
4. Modell med opptak av norske studenter fra utlandet  
KS Rogalands fylkesstyre støtter utvalgets vurdering av at hovedmodellen for 
utdanning bør være seksårige løp i Norge, for slik å ivareta helheten i 
utdanningsløpet, og fordi det også åpner muligheten for fleksibilitet og utvikling av 
studiene i tråd med behovet i praksisfeltet.  
  
Fylkesstyret vil peke på muligheten for fornying av oppbygningen av studiet og 
gjennomføringen av praksis, der en mulighet som er kommet frem i samtalene 
mellom kommunene i Rogaland og Universitetet i Stavanger er praksis gjennom hele 
studietiden, heller enn en avsatt praksisperiode. Dette gir større mulighet for sambruk 
av kontor, og dermed utplassering av flere studenter, samtidig som tilknytningen til 
primærhelsetjenesten kan forsterkes og gjøre praksis her som ferdig utdannet lege 
mer attraktiv.  Det åpner også for tverrfaglig samarbeid i utdanningen som en 
forberedelse til samhandling i yrket.  
 
5. Andre innspill til høringen 
Et viktig fokus for kommunesektoren fremover er bærekraftig nærings-, steds- og 
byutvikling. Etableringen av et medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger vil 
kunne være en av driverne for utvikling i Stavangerregionen. Det er allerede i dag et 
etablert kvadruppel helix-samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og 
innbyggere blant annet når det gjelder utvikling og testing av velferdsteknologiske 
løsninger. Innretningen på det foreslåtte medisinstudiet i Stavanger vil etter 
Fylkesstyrets vurdering bidra til å videreutvikle dette samarbeidet. Et medisinsk 
fakultet kunne bidra til fremtidig by- og stedsutvikling i regionen og vil også styrke og 
sette Stavanger på kartet som studie- og forskningsby.  
 

 
 
 


