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Utvidelse av antall studieplasser i medisin/økning av antall studiesteder i 

Norge  
 

Legeforeningen mener at 85 % av behovet for nyutdannede leger må utdannes i Norge. Norske 

medisinske fakulteter må øke kapasiteten betydelig for å nå denne målsettingen. Utvikling av 

det medisinske fag i Norge er avhengig av bred forskningsutvikling, forskningsforankret 

utdanning og godt kvalifiserte leger. I tillegg er økt utdanningskapasitet viktig for å forhindre 

uheldig tapping av helsepersonell fra lav- og mellominntektsland. 

 

Til tross for at beregninger viser forventet økt legebehov fremover og etterspørselen etter leger 

har vært økende over lang tid, har antall studieplasser ikke økt tilsvarende. Utviklingen siden 

2010 har vist at etterspørselen etter leger har fulgt Statistisk sentralbyrås (SSB) høyalternativ. 

Dette alternativet går raskt mot et betydelig og sterkt økende underskudd av leger.   

 

Norge har basert seg på at et stort antall norske leger utdannes i utlandet. I tillegg har vi en 

betydelig import av utenlandske leger, særlig godkjente spesialister fra land med betydelig 

dårligere legedekning enn Norge. Andelen utenlandske overleger i norske sykehus har vært 

kraftig økende og er per i dag 21,9 %. Av spesialistgodkjenninger i sykehusspesialiteter i 

perioden 1997-2014 var 39 % konverteringer fra EU/EØS. 

 

Legeforeningen har beregnet at det er behov for minimum 1200 nye leger per år for å dekke 

avgang og nye behov. Antall studieplasser i medisin har stått tilnærmet uendret, siden 1998, 

med om lag 600 studieplasser per år med en beskjeden vekst på cirka 6 % fra 2012 til dagens 

nivå på 636 studieplasser. Denne marginale økningen er ikke tilstrekkelig for å oppnå den 

ønskede tilgangen av norskutdannede leger for å dekke den faktiske etterspørselen. Per i dag er 

det 3875 som studerer medisin i Norge og 3279 studenter som med støtte fra Lånekassen 

studerer medisin i utlandet.  

 

I Legeforeningens "Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering" 

behandlet i landsstyret 2016 fremgår det:  

Legeforeningen mener at Norge skal ha kapasitet til å utdanne egne leger etter forventet 

legebehov. Antall medisinstudenter må ses i sammenheng med antall turnusplasser og 

utdanningskapasitet. Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med 

universitetene i å utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder i medisin og 

samtidig vurdere utvidelse til flere studiesteder. Det er likevel viktig at en økning av antall 

studieplasser ikke går ut over utdanningskvaliteten. 
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Behov for utredning  

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet (KD) om å utrede hvordan man kan øke antall 

studieplasser i Norge, herunder muligheten for et femte fakultet. Opprettelsen av et medisinsk 

fakultet vil kunne øke kapasiteten i utdanningen betydelig, forutsatt tilførsel av tilstrekkelige 

faglige og økonomiske ressurser.  

 

For fire år siden ble en mulighetsskisse behandlet av Helse Stavanger vedrørende forslag om å 

kunne gjennomføre deler av medisinstudiet ved Stavanger Universitetssykehus. Konklusjonen 

da var at Helse Stavanger hadde mulighet til å ta imot 50 studenter per årskull for de tre siste 

årene av studiet, dvs. 150 totalt.  

 

Legeforeningen ber KD se på muligheten for å øke antall studieplasser i medisin ved 

Universitetet i Bergen i nært samarbeid med Universitetet i Stavanger. Alternativt at det bygges 

opp tilstrekkelig kompetanse i Stavanger gjennom etablering av et medisinsk fakultet ved 

Universitetet i Stavanger som legger til rette for et definert antall studieplasser. Utredningen 

bør også se på mulighetene for en utdanning som i større grad benytter kunnskapsgrunnlaget og 

pasienttilgangen i primærhelsetjenesten. Det vises i den anledning til Legeforeningens brev til 

KD, referansenr. 16/1186, som omhandler innspill til forarbeidet med stortingsmelding om 

kvalitet i høyere utdanning.  

 

I tillegg bør utredningen belyse om ikke andre kliniske arenaer, som sykehjem og 

spesialistpraksis, kan benyttes i undervisningen.  

 

Utredningen må ha som målsetting å øke antall studieplasser i Norge betydelig.  
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