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Formål
Under ledelse av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet (UiT), er det utarbeidet et forslag til modell for
studentundervisning i Finnmark for 5. og 6. års medisinerstudenter. Det overordnede
målet er å styrke rekruttering av leger til helsetjenesten i Finnmark.
Beslutningsgrunnlag
Legefordelingen er ikke jevn i vår landsdel. Andelen ubesatte fastlegestillinger har de
siste årene vært høyere i Finnmark og Nordland enn i Troms. Undersøkelser viser at
studenter utdannet i Tromsø ønsker seg i større grad til Troms enn til Finnmark og
Nordland.

Fra 2009 har 25 % av medisinerkullet gjennomført de to siste studieårene ved
Nordlandssykehuset i Bodø og kommuner i Nordland. Dette stimulerer studenter til å ta
jobb i fylket etter endt grunnutdanning. En tilsvarende ordning for Finnmark antas å
være viktig for rekruttering og stabilisering av helsetjenesten i fylket. Spesialist- og
primærhelsetjenesten i Finnmark benyttes i dag til undervisning av 5. års
medisinerstudenter. Den nye med forslaget er å utvide undervisningsarenaen til også å
gjelde 6. års medisinerutdanning.

Forutsatt positivt vedtak i Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, i
september 2015 planlegges oppstart med undervisning for 6. års studenter med en
pilot med fire studenter fra høsten 2017 og full drift med tolv studenter fra høsten
2018.

Undervisningen skal foregå i Hammerfest, Alta og Karasjok, med hovedbase i
Hammerfest. Det er inngått intensjonsavtaler med de respektive kommuner for å legge
til rette for gode samhandlingsrutiner for å motivere studenter til å velge fremtidig
arbeidsplass i Finnmark. Det er også inngått avtale mellom Norges arktiske
studentsamskipnad - campus Alta, og Det helsevitenskapelige fakultet - UiT, for
korttidsleie av bolig, når undervisingen foregår i Alta. Videre er det etablert en
samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge
HF (UNN) og UiT som skal legge til rette for gode samhandlingsrutiner rundt
regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.
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Finnmarkssykehuset HF og de tre berørte kommunene skal frigjøre legeressurser som
skal bidra til pasientnær undervisning i kliniske avdelinger, på poliklinikker og
legekontorer samt til teoretisk undervisning. Det vil også være nødvendig med noe
tilførsel av legespesialister fra UNN i undervisningen. I tillegg kan det være behov for å
anvende Helse Nord RHFs avtalespesialister i Finnmark. Helse Nord RHF har utarbeidet
et brev hvor avtalespesialister bes om å stille seg positive til å delta som
undervisningsressurs. Helse Nord RHF tilbyr reduksjon i normtallet med inntil 10 %
med uendret driftstilskudd for å ivareta undervisningsbehovet (se utrykt vedlegg). Det
vil inngås selvstendig undervisningsavtale mellom UiT og avtalespesialist hvor
undervisningsomfang og godtgjørelse avtales.
Det er viktig å etablere et robust fagmiljø for å ivareta god undervisning til studentene.
Prosjektet har tatt utgangspunkt i Bodømodellen og kommet fram til at det er behov for
å styrke bemanningen i enkelte fagområder som skissert i tabell 1 i rapporten (se side
20). I sum anbefales det å styrke bemanningen med 9,8 årsverk innen kliniske stillinger
for Finnmarkssykehuset HF, 5,6 årsverk innen vitenskapelige stillinger for UiT og 1,4
årsverk innen allmennmedisin. For de kliniske stillingene bemerkes det at 6,2 stillinger
av de 9,8 årsverk ligger inne i Helse Nords fagplaner. I rapporten er kostnadene til
stillingen som inngår i fagplanene likevel tatt med for å anskueliggjøre totalkostnadene.
Langtidsbudsjettet i rapporten viser kostnadsfordelingen mellom UiT, kommunene og
Finnmarkssykehuset HF (FSYK)/Helse Nord RHF (se vedlegg 9 i rapporten).

Totalkostnadene samt kostnadene for Helse Nord er angitt under:

Kostnader Fra 1.9.2015
2016
2017
2018
2019
Totalt
986 000 4 843 000 26 707 500 25 280 200 25 883 700
FSYK/RHF
756 000 3 793 000 24 297 500 22 526 000 23 109 500

Budsjettforslaget er lagt inn i plan 2016-2019 som tidligere er godkjent av styret i Helse
Nord RHF.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener at rapporten Regionalisering av medisinerstudiet til Finnmark –
Finnmarksmodellen gir et godt grunnlag for å videreføre planlegging og igangsetting av
pilot med fire studenter fra høsten 2017 og deretter tolv studenter fra høsten 2018.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Regionalisering av medisinerstudiet til
Finnmark – Finnmarksmodellen til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med planlegging og igangsetting av
pilot fra høsten 2017, herunder deltakelse av avtalespesialister som
undervisningsressurs.
Bodø, den 14. august 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Rapport Regionalisering av medisinerstudiet til Finnmark
- Finnmarksmodellen
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015

Utrykt vedlegg:

Brev til avtalespesialister ad. informasjon om mulig behov for
undervisningsressurs i forbindelse med regionalisering av
medisinstudiet i Finnmark
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Fvl § 13 1. ledd nr. 1.
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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