
 
  

 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

Møtedato: 25. mai 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2022/67  Halvor Hygen  14.5.2022  

 

Styresak 75–2022/6 Desentralisert legeutdanning ved 
Helgelandssykehuset  

 
Formål 
Formålet er å orientere styret om utvidelse av desentralisert legeutdanning til 
Helgeland. Dette er en oppfølging av styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 – 
struktur og lokalisering (styremøte 18. desember 2019), jf. vedtak punkt 9: 
 
9. For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret adm. direktør om å ta 

initiativ til et samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet slik at 

medisinerstudenter får gjennomført 5. og 6. år av utdanningen på Helgeland, etter 

modell fra Bodø og Hammerfest. 

 
Innhold og problemstillinger 
Desentralisert legeutdanning er viktig for Helse Nord. Erfaringene fra eksisterende 
modeller viser at det gir bedre rekruttering av leger til hele regionen. Ved å ta i bruk 
større deler av tjenesten kan også utdanningskapasiteten økes uten å forringe kvaliteten 
i utdanningen. Utdanning og forskningsoppgaver løfter i tillegg fagmiljøet og kvaliteten 
på tjenestene, noe som har en rekrutterende effekt. 
 
Høsten 2022 opprettes 15 nye studieplasser i medisin ved UiT Norges arktiske 
universitet. Disse kommer i tillegg til de 20 som ble opprettet i 2020. Studieplassene 
kommer som et resultat av at regjeringen ønsker å øke andelen leger utdannet i Norge. 
Helse Nord RHF stiller seg positive til dette, ref. styresak 10-2020 Grimstadutvalgets 
rapport om økt utdanningskapasitet for medisinere i Norge – høring (styremøte 5. februar 
2020).  
 
Både Helse Nord RHF og UiT har forutsatt å utvide desentraliserte modeller for å 
håndtere denne økningen. 
 
Det totale antallet studieplasser i både eksisterende og nye desentraliserte løp må 
utredes nærmere. Hele regionen er involvert i gjennomføring av praksis i 5. studieår. 36 
av 116 i hvert kull (31 %) tar også 6. år desentralisert, enten i Bodø eller i Finnmark. 
Dersom man legger til grunn at ca. en tredjedel av 35 nye studieplasser kobles til 
desentralisering vil det være snakk om 12 studieplasser, men det endelige antallet kan 
bli høyere. 
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Utvidelse Helgeland 
Helse Nord RHF og sykehusforetakene signerte i 2021 en regional samarbeidsavtale 
med UiT om desentralisert legeutdanning i regionen. Avtalen omfatter alle eksisterende 
og framtidige campus og studiesteder ved helseforetakene i regionen med unntak av 
hovedcampus i Tromsø. Den regulerer fordelingen av ansvar, oppgaver og finansiering 
mellom UiT og helseforetakene. Dersom UiT skal leie lokaler/utstyr i helseforetaket skal 
det inngås avtaler mellom UiT og det aktuelle foretaket. 
 
Avtalen bereder grunnen for ytterligere desentralisering av 6. studieår.  
Helgeland er av både UiT og Helse Nord RHF prioritert for utvidelse, og prosessen for å 
realisere dette er startet. Målet er at studentene skal kunne starte 6. studieår ved 
Helgelandssykehuset høsten 2025.  
 
UiT har ingen campus for helseutdanning på Helgeland. Det betyr at helseforetaket må 
stille studentarbeidsplasser og undervisningsarealer til disposisjon. Det må sikres at 
gode arealer for læring kommer på plass Det er aktuelt å samarbeide med 
kommunehelsetjenesten om arealer for samtrening og simulering for ulike 
studentgrupper på Helgeland. Integrerte arealer i Nye Helgelandssykehuset bør også 
være med i planleggingen som en langsiktig løsning. 
 
Samarbeidet mellom universitetet og sykehusledelsen er godt. En felles arbeidsgruppe 
starter nå med å få på plass alle detaljene. Viktige oppfølgingspunkter i den videre 
prosessen er: 
• Ressurs- og personellbehov for å sikre god kvalitet i utdanningen 
• Prosjektorganisering, avklaringer og supplerende oppnevninger 
• Avtaleverk og økonomi 
• Arealbehov og utstyr 
• Tilpasninger av studieplan for 6. år på Helgeland  
• Rekruttering og stabilisering, et helhetlig løp for de to siste studieårene  
• Konkret fremdriftsplan med milepæler og møteserie for arbeidsgruppa 
 
Det første punktet er helt avgjørende for å lykkes med å etablere desentralisert 
legeutdanning på Helgeland. I samsvar med den regionale avtalen skal sykehuset 
frigjøre nødvendige personellressurser til stedlig studieledelse, stedlig fagenhetsledelse, 
undervisning, forskning og gjennomføring av eksamen.  
 
Enkelte læringsmål innen f.eks. hud, øye og nevrologi kan trolig ikke dekkes, men er 
løsbart med undervisningsstøtte fra UNN eller Nordlandssykehuset. Det ligger et 
potensial for mer felles undervisning for 6. års studenter i desentraliserte løp på tvers av 
helseforetakene, primært digitalt der det er hensiktsmessig. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Helse Nord RHF samarbeider tett med UiT og Helgelandssykehuset for å etablere 
desentralisert legeutdanning på Helgeland. Arbeidet fortsetter med mål om oppstart i 
2025 og Helse Nord RHF vil fortsette å understøtte prosessen. 
 
Det pågår nå to parallelle prosesser for desentralisering av 6. studieår til inntil fem nye 
sykehus. Helse Nord RHF bidrar primært i prosessen på Helgeland, hvor alle tre sykehus 
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er involvert, mens UNN har bilaterale samtaler med UiT om utvidelse til UNN Harstad og 
UNN Narvik.  
 
Verd å merke er at uavhengig av desentralisert 6. studieår øker aktiviteten ved alle 
sykehusforetakene når antallet medisinstudenter øker. Finansiering av denne 
aktiviteten må sikres.  
 
Finansiering av nye studieplasser i medisin er til politisk behandling. Helse Nord RHF 
følger opp dette videre med Helse- og omsorgsdepartementet.   
 
 
Vedlegg:            Desentralisert legeutdanning sjette studieår - regional avtale UiT-Helse  
                              Nord 2021 
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Regional samarbeidsavtale  
om desentralisert legeutdanning 

i Helse Nord 
 

 
1. Formål  

Avtalen gir overordnede rammer for desentralisert legeutdanning i sjette studieår 
ved helseforetakene i Helse Nord. 
 
Desentralisert legeutdanning skal bidra til å øke utdanningskapasiteten, forbedre 
rekrutteringen av leger og øke fagkompetansen ved sykehus i hele regionen. 
 

2. Avtaleparter    
 
- UiT Norges arktiske universitet, org.nr. 970 422 528 
- Helse Nord RHF, org.nr. 883 658 752 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF, org.nr. 983 974 899 
- Nordlandssykehuset HF, org.nr. 983 974 910 
- Finnmarkssykehuset HF, org.nr. 983 974 880 
- Helgelandssykehuset HF, org.nr. 983 974 929 
 

3. Bakgrunn 
Avtalen bygger på følgende lover, forskrifter og rammeavtale: 
 
- Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005  
- Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999  
- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999  
- Lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001  
- Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning av 3. januar 2020  
- Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus 

og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 17. desember 2010  
- Rammeavtale mellom Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet om 

samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning av 14. oktober 2019 
 

4. Virkeområde 
Avtalen regulerer partenes ansvar og økonomiske forpliktelser for desentralisert 
utdanningsløp i sjette studieår ved UiT Norges arktiske universitet. 
 
Avtalen omfatter alle eksisterende og framtidige campus og studiesteder ved 
helseforetakene i regionen med unntak av hovedcampus i Tromsø. 
 
Avtalen er overordnet og partene kan ikke inngå andre avtaler som er i strid med 
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denne avtalens bestemmelser.  
 

5. Ansvar  
Partene har et felles ansvar for å realisere formålet med denne avtalen.  
 
Desentralisert utdanning inngår som en del av profesjonsstudiet i medisin, underlagt 
de samme kvalitetskravene og læringsmålene som utdanningen ved hovedcampus i 
Tromsø. UiT har således ansvaret for faglig innhold og struktur i studieplanen og den 
helhetlige kvaliteten i studieprogrammet.  
 
UiT har ansvaret for å utvikle og drifte fag- og forskningsmiljøet tilknyttet de 
desentraliserte tiltakene. UiT skal, i samarbeid med stedlig studieledelse, rekruttere, 
ansette og følge opp fagpersonell som også har separat ansettelsesforhold i 
helseforetaket. 
 
Helseforetakene frigjør nødvendige personellressurser til stedlig studieledelse, 
stedlig fagenhetsledelse, undervisning, forskning og eksamensgjennomføring.  
 
Med mindre UiT besitter egnede arealer i rimelig nærhet skal helseforetakene også 
stille studentarbeidsplasser og undervisningsarealer til disposisjon.  
 

6. Finansiering 
Desentralisert legeutdanning sjette studieår finansieres av UiT og helseforetakene 
etter følgende modell: 
 
- UiT kan leie egnede arealer ved helseforetakene til studenter og ansatte tilknyttet 
utdanningen, herunder også IT-infrastruktur og annet nødvendig utstyr og drift av 
denne. UiT og helseforetakene inngår i så tilfelle egne avtaler som regulerer 
leievilkårene. 
 
- UiT finansierer i tillegg kostnader tilsvarende verdien av resultatfinansiering utløst 
av studiepoengproduksjon, samt 1/6 av kandidatproduksjon for 6. års studenter. For 
2021 utgjør dette kr. 177 000 pr. student. Resultatfinansiering reguleres årlig etter 
fastsatte satser fra Kunnskapsdepartementet.  
 
- Partenes økonomiske forpliktelser er basert på dagens studiemodell. Eventuelle 
endringer utover pris- og lønnsvekst eller mindre justeringer (+/- 3%) må 
godkjennes av partene.  
 

7. Samarbeid 
Samarbeidet utøves på det organisatoriske nivå som er nødvendig for at formålet 
med avtalen oppnås.  
 
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT) og dialogmøte mellom Helse 
Nord RHF og ledelsen ved UiT er samarbeidsarenaer på regionalt nivå. 
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Det lokale samarbeidet reguleres i egne avtaler mellom helseforetakene og UiT. 
Lokale avtaler skal inneholde forventninger til partenes ressursinnsats. 

 
8. Andre bestemmelser  

Uenighet om hvordan avtalen skal tolkes, skal i første omgang søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom disse forhandlingene ikke fører frem gjelder avtalen frem til 
eventuell oppsigelse. 

 
Avtalen gjelder fra inngåelsen og inntil den blir sagt opp med 6 måneders varsel av 
en av partene. Partene er enige om å revidere avtalen når en av partene krever det. 
 
Sted, dato: 
 
 
 
 
UiT Norges arktiske universitet 
Rektor 
 

Helse Nord RHF 
Adm. direktør 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Adm. direktør 
 
 
 
Nordlandssykehuset HF 
Adm. direktør 

 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Adm. direktør 
 
 
 
Helgelandssykehuset HF 
Adm. direktør 
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