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Helse Vest RHF 

Adm.dir. Herlof Nilssen 

  

Samarbeid om studieplasser i medisin på Vestlandet – «Vestlandslegen». 
Tilbakemelding etter møte 29. mai 2019 

 

Kjære Herlof Nilssen 

 

Vi takker igjen for invitasjon til møte om legeutdanning på Vestlandet, som ble gjennomført 
på Flesland den 29. mai 2019. Vi takker for muligheten til å få presentert våre visjoner for økt 
legeutdanning gjennom «Vestlandslegen», slik vi også har spilt det inn til Grimstadutvalget. 

 

Det medisinske fakultet ved UiB er opptatt av å være Helse Vest sitt medisinske fakultet, slik 

som de andre regionale helseforetakene også forholder seg til ett medisinsk fakultet og 

samarbeider tett med dette om forskning og legeutdanning. Derfor har vi utviklet 

«Vestlandslegen»; å utdanne leger på Vestlandet for Vestlandet, som et akademisk 

kompetanseløft for helsetjenesten i hele landsdelen. Planen skal ikke bare tjene studentene, 

men også tilføre helsetjenestene i Helse Vest akademisk kompetanse, styrke 

forskningsmiljøenes kvalitet og konkurransekraft, bedre samarbeidet mellom helseforetakene 

og bedre rekrutteringen i regionen. Studiet må derfor bygge på en ideologi om å understøtte 

regionens helsetjenester med høyt kompetente fagfolk, som er utdannet i og har sine 

praksiserfaringer blant befolkningen de skal tjene, og som ønsker å arbeide der. 

 

UiB ønsker i den forbindelse en sterkt utvidet bruk av Stavanger universitetssjukehus (SUS), 

som utover Haukeland universitetssjukehus (HUS) er det eneste av våre samarbeidende 

sykehus som er universitetssykehus, og som har mange forskningsmiljøer og kliniske 

avdelinger med bredde og høy kvalitet.  

 

Vi understreket på møtet at UiB er også positiv til undervisnings- og forskningssamarbeid 

med Universitetet i Stavanger (UiS), også slik at deler av «Vestlandslegen» formelt kan utgå 

derfra. Dette gjelder også samarbeid om konkrete emner og studiepoeng i en ny studieplan. 

 

Vi oppfattet at Helse Vest er positiv til grunnideen bak «Vestlandslegen» og deler både våre 

visjoner for hva som potensielt er mulig å oppnå i helseregionen gjennom en slik samordnet 

plan og våre bekymringer for at mangel på samordning kan føre til at universiteter i andre 

helseregioner kan komme «foran i køen» når nye studieplasser eventuelt skal tildeles. 

 

Gjennom diskusjonene i møtet mottok vi en klar «bestilling» fra dere om å klargjøre i større 

detalj hvordan et formalisert samarbeid med UiS ville kunne dokumenteres og synliggjøres. 

Referanse Dato 

 20. juni 2019 
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Dette har vi tidligere ikke formulert særlig detaljert, utover å henvise til de allmenne regler 

som gjelder for gradstildelinger, inkludert innpassing av emner og studiepoeng fra andre 

utdanningsinstitusjoner. Når det gjelder det siste, så er dette vanligvis studentenes valg, og det 

er i utgangspunktet ikke vanlig i særlig grad å synliggjøre hvor poengene kommer fra. 

 

I vårt tilfelle vil det eventuelt bli snakk om et fast og formalisert samarbeid mellom UiB og 

UiS gjennom omfattende avtaler, fordeling av økonomi i form av studiepoengpremiering osv. 

Vi har derfor stor forståelse for at synliggjøring av et slikt fast samarbeid også må få sin plass 

på et vitnemål. På dette grunnlag har vi derfor i samarbeid med våre jurister utredet 

mulighetsrommet for en synliggjøring av UiS på et vitnemål for cand.med.-graden fra UiB. 

 

Vi er kommet til at det finnes gode muligheter innenfor regelverket til å utforme et vitnemål i 

en slik retning. Vitnemålsutforming er ikke regulert i lov eller forskrift, men det finnes maler 

og anbefalinger. Vitnemål er primært utstedt av en institusjon alene (men ofte med deler av 

utdanningen innpasset fra en eller flere andre institusjoner). Vitnemålet må identifisere visse 

essensielle forhold (grad, institusjon, person etc.), men kan i varierende grad identifisere 

samarbeid. Om også en samarbeidende institusjon skal identifiseres, kan det skje på ulike 

måter, som ved tekst og/eller grafiske elementer (logo e.l.). 

 
På denne bakgrunn er vår konklusjon at UiB er fullt villig til å inngå avtale om å identifisere 
emner og poeng tatt ved UiS på et vitnemål fra UiB, ved at det inngår en forklarende tekst om 
samarbeidet, at emner/poeng/karakterer fra de emnene som er tatt ved UiS blir samlet i en 
egen bolk på vitnemålet og at denne delen av vitnemålet også kan inneholde UiS sin logo. 

 

Vi håper at dette klargjør UiB sin posisjon som positiv til samarbeid, også formalisert, med 
UiS om legeutdanning i Stavanger gjennom «Vestlandslegen», og at Helse Vest herved også 
har fått en tilfredsstillende tilbakemelding på sitt ønske fra møtet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Per Bakke 

Dekan 

 

 

 

Kopi: 

Hilde Brit Christiansen 

Inger Cathrine Bryne 

Eivind Hansen 


