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Bakgrunn: 

Grimstadutvalget tilrår at utdanningskapasiteten for medisinstudenter i Norge må bygges opp, 

og at Norge innen 2027 utdanner 80 prosent av legene vi trenger selv. Dette utgjør totalt 1076 

studieplasser, og en opptrapping på 440 nye studieplasser i medisin årlig. Utvalget er delt i 

synet på om det skal etableres et femte medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger. 

  

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styrets arbeidsmøte 10. januar 2020. Styret 

vedtok følgende uttalelse:  

 

• Of støtter utvalget sin anbefaling om å øke utdanningskapasiteten av leger i Norge i 

tråd med WHO-koden for rekruttering av helsepersonell, herunder føring om å utdanne 

80 prosent av nasjonalt behov i Norge selv. 

• For å sikre helhetlig, koordinert og god behandling og oppfølging av pasienter i dagens 

helsetjeneste er det viktig med inngående kunnskap om og kjennskap til befolkningen 

og helsetjenesten i Norge. Dersom en større del av legene blir utdannet i Norge, etter de 

norske retningslinjene, vil flere leger ha kjennskap til den norske befolkningen og det 

norske helse- og velferdssystemet når de begynner i arbeid som leger og dette kan 

komme pasienter og samfunnet til gode. 

• Med en økning av antall medisinstudenter vil det være behov for mer fleksibel bruk av 

praksissteder, og bruk av ferdighets- og simuleringsfasiliteter i spesialisthelsetjenesten i 

tillegg til større bruk av kommunehelsetjenesten. Slik kan kapasiteten for klinisk og 

praktisk opplæring for medisinstudentene økes på en faglig forsvarlig måte. Et nært og 

bredt samarbeid mellom de medisinske fakultetene, sykehusene og kommunene i 

regionen, vil være viktig for utdanning av leger og for å bedre rekruttering av leger til 

mindre sykehus og til kommunehelsetjenesten senere. 



• Det er viktig for sykehusene, som er den største kliniske læringsarenaen for 

medisinstudentene, at opptrapping av studieplasser skjer på en slik måte at kvaliteten 

på utdanningstilbudet blir sikret. Dette betyr at læringssteder må tilføres nok ressurser 

og vitenskapelige stillinger til å ivareta utdanningen på en god måte.  

• En viktig premiss for økt kapasitet i norsk medisinutdanning vil være å benytte 

kommunehelsetjenesten som læringsarena for studentene i større grad enn i dag. 

Kommunehelsetjenesten med fastleger, legevakter, akutte døgnplasser, sykehjem og 

helsestasjoner bør i større grad enn i dag benyttes til klinisk undervisning og praksis. 

Dermed bør det også utredes nasjonale ordninger for finansiering av studieplasser i 

kommune- (og spesialisthelsetjenesten) for å sikre pasientnær undervisning av god 

kvalitet. 

• Praksis, studie og forskningsopphold i utlandet kan gi verdifull kunnskap, og Of støtter 

at slike programmer opprettholdes og videreutvikles. 

• Of er usikker i spørsmålet om rett til tildeling av gradsrettigheter, dvs opprettelse av 

nye medisinske fakultet for eksempel i Kristiansand eller Stavanger. Vi oppfatter det 

som underliggende, at en del av debatten omkring utvidelse av antall medisinstudenter i 

Norge hverken dreier seg om kvalitet i studieplaner eller om areal, men om sikring av 

ressurser til utvidelse av forskningsmiljø og ansettelse av vitenskapelige personell. 

Dette kan ha betydning i parallelle satsinger rundt helsetjenesteforskning og innovasjon 

i samarbeid mellom universitet, sykehus og private investormiljø.  

• Når det er sagt er ikke Of bekymret for at, om man velger å opprette flere medisinske 

fakultet enn dagens, kvaliteten på medisinstudiet skal være lavere enn ved andre 

fakultet. Tvert imot vil konkurranse om studentene kunne gi synergier som studentene 

vil kunne profitere av, forutsatt at nye fakultet tilføres nødvendige ressurser til å bygge 

opp likeverdige tilbud. Dersom man ikke oppretter nye fakultet, vil uansett sykehus og 

kommuner utenfor regionsykehus- og universitetsmiljøene som benyttes som campus 

måtte oppta en større andel studenter til praksisplasser sammenlignet med i dag, og vi 

finner det naturlig at disse miljøene må tilføres nødvendige ressurser inkludert 

vitenskapelige ansatte til å sikre utdanning av god kvalitet.  
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