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Økt kapasitet i medisinutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet 

Det vises til brev oversendt i e-post 8. januar 2023. Brevet viser til kapasitetsøkningen i 

medisinutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet. Dere etterspør flere stillinger ved 

universitetet og i sykehus i Helse Nord RHF, samt bedre og støre arealer ved UiT og i 

sykehusene for å undervise studenter. Videre anbefaler dere at opptrappingen av de tildelte 

studieplassene skjer gradvis, og ikke fra høsten 2023.  

 

Regjeringen styrker norsk medisinutdanning. Andelen norske leger som utdannes i utlandet 

er høy sammenlignet med andre land i OECD. Regjeringen har derfor økt kapasiteten i 

medisinutdanningen, først med 15 studieplasser i statsbudsjettet for 2022 og med ytterligere  

30 studieplasser i statsbudsjettet for 2023. Studieplassene er lagt til UiT – Norges arktiske 

universitet på bakgrunn av behov for leger i Nord-Norge, samt på bakgrunn av universitetets 

erfaring med bruk av desentrale studiemodeller. 

 

Desentrale studiemodeller som tar en større del av helsetjenesten i bruk i utdanning av leger 

ligger til grunn for regjeringens ambisjoner for medisinutdanningene. Desentrale 

studiemodeller kan gi økt rekruttering til arbeid i distrikt og til primærhelsetjenesten ved at 

studentene over tid bor, og gjennomfører praksis og undervisning utenfor de store 

studiebyene.  

 

Kapasitetsøkning i medisinutdanning er grundig utredet. Kunnskapsdepartementet 

samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet om fremtidige kompetansebehov og om 

hvordan universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide 

om å dekke disse. Samarbeid og koordinering mellom utdanningsinstitusjonene og helse- og 

omsorgstjenestene i gjennomføring av utdanning og praksisundervisning er viktig for å lykkes 

med å øke kapasiteten i utdanning av helsepersonell. Dette arbeidet er også viktig med 

Marit Dahl Solbu 

v/ Professor IKM, UiT Norges arktiske 

universitet 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

23/238-2 

Dato 

27. januar 2023 

 

 



 

 

Side 2 
 

tanke på rekruttering av kandidatene fra utdanningene inn til arbeid i tjenestene. 

Kunnskapsdepartementet forventer at utdanningskapasiteten øker i tråd med tildelte 

studieplasser. Det er ikke aktuelt å utsette opptrappingen av de tildelte studieplassene i 

medisin ved UiT – Norges arktiske universitet. 
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Audun Digerud (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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