
 

Postadr. : Postboks 115, 4126 JØRPELAND Tlf. sentralbord:    51743000  Telefaks:  
Besøksadr.:  Rådhusgata 2a, 4100 Jørpeland Tlf. direkte: 91611067 E-post:    postmottak@strand.kommune.no 

 

 

Kunnskapsdepartement  
Postboks 8119 DEP 
0032  OSLO 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: JournalpostID:   Arkivkode: Dato: 
 19/2628-3 / LAUIRE 20/211   A61, &13 21.02.2020 

 
 
Høringsuttalelse - Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin i Norge - 
behov, modeller og muligheter  
 
Strand kommune støtter at UIS bør få medisinstudiet 
 
Kommunens hovedargumenter er som følger:     
 
Helsepolitiske muligheter (og utfordringer)  
Rekruttering av leger i Strand som blir i kommunen over tid, har i all hovedsak vært leger 
som har eller har hatt tilknytning til regionen. Det er disse legene som har vært stabile. En 
medisinutdanning ved UIS vil gjennom opplegget med praksis i kommunehelsetjenesten gi 
oss ytterligere muligheter til at de etablerer seg hos oss.  
Vansker med rekruttering til fastlegeordningen har mange årsaker, en av de er at det er få 
leger generelt. Utdanningskapasiteten i Norge er for lav i forhold til behovet. Et opplegg som 
anbefales av Grimstadutvalget er derfor en berikelse for regionen.  
 
Strand kommune vil være en god samarbeidspartner og kan være i tett dialog med UIS både 
i planlegging og i gjennomføring. Kommunen kan tilby relevante læresituasjoner, 
kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere. Følgelig er det avgjørende at 
kompetansen finnes i regionen. Utvalget fremhever kommunehelsetjenesten som en arena 
for klinisk praksis som er viktig i utdanningen. På denne måten vil  kommunen kunne styrke 
UIS gjennom et nært samarbeid. Dette er derfor et område vi vil se nærmere på i vår dialog 
med UIS. 
 
 
Regionale muligheter 
Kommunen mottar over 300 000 turister fra alle verdenshjørner hvert år og økningen i antall 
turister er på rundt 10 prosent i året. Mange av disse har behov for medisinsk bistand. 
Kommunen har derfor framover et betydelig behov lokal/regional medisinsk kompetanse 
rettet mot dette segmentet, og ønsker derfor et nærmere samarbeid med UIS på dette. 
Regional tilhørighet er avgjørende for at dette skal bære frukter.  
Næringslivet i kommunen er en integrert del at det regionale næringslivet som har sterke 
klynger for bedriftene innen helse- og velferdsteknologi. Her kan nevnes Norwegian Smart 
Care Cluster med 120 bedrifter og 50 offentlige aktører som medlemmer. Videre har 
regionen det sterkeste dronemiljøet i Norge med aktører KVS Technologies og Nordic 
Unmanned. Kommunen arbeider nå sammen med regionalt næringsliv med å etablere et test 
senter for drone teknologi i kommunen, Tau Autonomy Center,  der helse vil være et viktig 
satsningsområde. UIS er involvert i denne satsningen. Et lokalt medisinstudie på UIS kan 
styrke denne satsningen, og bidra til regionalt næringsutvikling til det beste for Helse-Norge. 
Næringslivets satsninger kan også bidra til et bedre medisinstudiet, både i forhold til økt 
attraktivitet, kvalitet og samarbeid. 
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