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UiT Norges arktiske universitet

• Skal bidra til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft.

• Et av de viktigste argumentene for opprettelsen av medisinstudiet ved 
UiT i Tromsø var behovet for leger i landsdelen.

• Praksisutplassering på lokalsykehus og i primærhelsetjenesten ble en 
viktig del av medisinstudiet ved UiT.



Utdanner UiT leger til å arbeide i 
landsdelen?
Aaraas et.al: Supply of doctors to a rural region: Occupations of Tromsø medical 
graduates 1979-2012. (2015):

I 2013 jobbet 51 % av legene som var utdannet i perioden 1979-2012 i 
landsdelen. (822 av 1 611). Størst tetthet i Troms.

Gaski et.al:: Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å 
arbeide i distriktet? (2017):

Fastleger utdannet ved UiT bemanner 57 % av stillingene i sentrale   
kommuner og 34 % av stillingene i distriktskommuner i Nord-Norge.



Hva skal til for å rekruttere til distrikt?

• Oppvekst i distrikt 

• Eksponering for distrikt i studietiden.

Erfaringer fra Northern Ontario School of Medicine, Canada.

Roger Strasser: Learning in context: education for remote rural health 

care (2016).



Internasjonal kontakt: Northern Ontario 
School og Medicine (NOSM)

- Ca. 800 000 km2 

- Ca. 800 000 innbyggere.

- Spredt bosetting. Veiløse samfunn.

- Flere minoritetsgrupper.

- Stor forskjell i økonomi, infrastruktur, sosiale 
forhold og befolkningstetthet sammenlignet 
med Sør-Ontario.

- Vedvarende mangel på leger 



Hva ønsker vi å oppnå?

• Bygge på praksisutplasseringen fra 5. studieår

• Styrke samarbeidet mellom 1. og 2.linjetjenesten ved å ta i bruk 
primærhelsetjenesten som opplæringsarena.

• Bidra til å etablere et læringsmiljø som kan stimulere til 
forskning – et løft til det akademiske miljøet i Finnmark.

• Sette finmarksspesifikke forskningsspørsmål på dagsorden.

• Bidrar til å styrke fagområder som per i dag er sårbare i 
Finnmark.

• Bidra til omdømmebygging av helsetjenesten i Finnmark



Oppbygging av studiet

• 116 studieplasser.

• De første fire årene foregår undervisningen i Tromsø

• Femte studieår er praksisorienter og studentene fordeles ut i 
spesialist- og primærhelsetjenesten i landsdelen. (Rotasjon)

• Siste studieår fordeles studentene slik:
• Tromsø: 80

• Bodøpakken: 24

• Finnmarksmodellen: 12



Studieåret 2017/18 – pilot på 4 studenter



Fra prosjekt til drift høsten 2019



Finansiering

• Helse Nord RHF – utdanningstilskudd. 

• Finnmarkssykehuset HF.

• UiT Norges arktiske universitet.

• Alta, Hammerfest og Karasjok kommune.



Finnmarksprofilen

• Studenten er en ressurs – en yngre kollega.

• Fokus på det farlige og det vanlige.

• Vi skal utdanne leger som er kompetente til å arbeide i 
Finnmark, som takler lange avstander, et utfordrende klima og 
en spredt befolkning. Arktisk kompetanse.



5. Studieår - praksisåret

• 18 uker i spesialisthelsetjenesten – 27 studiepoeng.
• Medisinsk avdeling: 7 uker

• Kirurgisk avdeling: 6 uker.

• Gynekologisk avdeling/ poliklinikk: 2 uker.

• Psykiatrisk avdeling/ DPS: 3 uker. 

• 8 uker i primærhelsetjenesten - 13 studiepoeng.

• Master - 20 studiepoeng.

Studenter i Finnmarksmodellen har sin praksisutplassering i Alta, 
Hammerfest og Karasjok.



6. studieår i Finnmark

• Høst:
• 3 uker felles undervisning i Hammerfest

• 6 uker i Alta (2 x 6 studenter)

• 3 uker i Karasjok (2 x 6 studenter)

• 7 uker i Hammerfest (2 x 6 studenter)

• Vår:
• 3 uker felles undervisning

• 12 uker i Hammerfest (2 x 6 studenter)

• Eksamensforberedelser og eksamen i Hammerfest.



Samme læringsmål – og litt til

Særskilte tema for Finnmark:

• Kulturforståelse

• Samhandling og pasientforløp

• Akuttmedisin



Kulturforståelse 

• Samisk kultur.

• Basal forståelse av kultur og 
samfunn – globalt overførbar.

• Klinisk nytte av 
kulturforståelse.



Akuttmedisin

• Simuleringen skal sette 
studentene i stand til å 
fungere som teamledere i 
akutte situasjoner.

• Inkluderer beslutningstaking, 
ledelse av team, samarbeid 
med teammedlemmene, 
informasjonsinnhenting og å 
kunne be om råd.

• Tverrprofesjonell.



Samhandling og pasientforløp

• Samhandling: synliggjøre 
betydningen av overordnet 
samarbeid mellom tjenestenivå og 
mellom de ulike behandlerne som 
kan være involvert i et 
pasientforløp.

• Pasientforløp: Fokus på gode 
overganger i et pasientforløp, hvor 
informasjonsutveksling er særskilt 
viktig og har betydning for 
pasientsikkerheten.



Hvorfor ønsker studentene 
Finnmarksmodellen? 

• Få studenter, større tilgang både på veiledere, undervisere og 
læringsarenaer.

• Mye pasientkontakt.

• Blir godt kjent, små fagmiljø. Lett å gå inn i jobb etter studiet.

• Blir godt kjent med lokale forhold i og med at de kommer til samme 
sted flere ganger.

• Studentpoliklinikk, 1-1 kontakt med pasienter.

• Mange BEST-øvelser (akuttmedisin). Får øve på å være teamledere 
i tverrprofesjonelle team.





Akademisk kompetanse



Forskningsgrupper 

• IHO – sykepleierutdanninga. Godt etablert forskningsgruppe. 

• Under etablering: Forskningsgruppe tilknyttet 
Finnmarksmodellen. Gruppen blir satt sammen på tvers av 
fagområder.



Følgeforskning

From student to professional –
mastering the necessary non techincal 
skills?

• Hovedveileder: 
Torben Wisborg, Finnmarkssykehuset.

• Finansiering: 
Helse Nord RHF

• Ph.d-stipendiat: 
Katrine Prydz



Følgeforskning

Cultural competence among 
doctors in a culturally diverse 
region- better care for minority 
patients.

• Hovedveileder: 
Kari Milch Agledahl, 
Finnmarkssykehuset.

• Finansiering: 
Helse Nord

• Ph.d-stipendiat: 

Under tilsetting



Følgeforskning 

Student tracking:

Målet er å følge studentenes 
utvikling og videre karrierevalg 
som ferdig lege. Fra tidligere 
vet vi at ca. 50 % blir i Nord-
Norge, men vi vet ikke hvorfor.

Studenter skal intervjues, både 
de som velger 
Finnmarksmodellen og de som 
ikke gjør det.



Et eksempel til etterfølgelse?






