
Medisinutdanning til Stavanger og Universitetet i Stavanger 

29. juni i fjor nedsatt Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe, Grimstad-utvalget, 

som blant annet skulle utrede muligheten for å øke antallet studenter innenfor 

dagens medisinstudier og utvalget skal vurdere antall studiesteder som tilbyr 

medisinutdanning i Norge. I tillegg skal arbeidsutvalget vurdere en modell der 

studenter som studerer i utlandet, kan ta de siste tre årene i Stavanger. 

Utgangspunktet for en slik ny løsning baserer seg på et samarbeid mellom Stavanger 

Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. 

Grimstad-utvalget leverte sin rapport 25. september i år. Utvalget sier blant annet: 

 At vi skal utdanne 80% av de legene vi behøver i Norge, tilsvarende en 

økning på 440 studenter sammenlignet med dagens antall. Dette skal være 

fullført så snart som mulig, og senest innen høst 2027 

 At de er delt på om at det utvikles varige treårige eller fireårig 

studiemodeller med opptak av medisinstudenter fra utlandet, men at dette 

kan vurderes som en midlertidig ordning. 

 De er delt på at det skal være mulig å tildele gradsrettigheter til andre 

universiteter. 

Ny rektor ved Universitetet i Stavanger sier blant annet at: - Saken om 

medisinutdanning er utvilsomt svært viktig for Stavanger-regionen som har store 

satsinger innenfor helseområdet. Oppbygging av et nytt universitetsmiljø i medisin 

med gradsrett til UiS vil bety økte forskningsmidler, studiefinansiering og 

ytterligere forskningsbasert kompetanse til UiS samt verdiskaping og muligheter 

for knoppskyting i regionen - til beste for Helse-Norge sin framtid.  

Senterungdommen mener at: 

 Videreutvikle anbefalingene fra Grimstad-utvalget 

 Prøve ut en klinisk treårig studiemodell for studenter som studerer i 

utlandet frem mot 2027. 

 Gi gradsrett til UiS slik at studentantallet kan økes til 1076, og samarbeidet 

knyttes enda mer sammen med Universitetet i Bergen og Stavanger 

Universitetssykehus.  

 Innen 2027 tilby en fullverdig 6-årig medisinutdanning ved Universitetet i 

Stavanger. 


