Prosjektnotat for Finnmarksmodellen, implementering: 01.09.15 – 30.06.19
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet, UIT - Norges arktiske universitet
(Helsefak), vedtok realisering av Finnmarksmodellen i september 2015. Fase II
(implementeringsperioden) i prosjektet skal realiseres slik det er skissert i rapporten
utarbeidet i fase I «Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark- Finnmarksmodellen».
For implementering må prosjektet knyttes nærmere til den ordinære driften i Helsefak,
Finnmarkssykehuset og kommunene.
Prosjektorganisering:
Prosjekteier er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UIT- Norges arktiske universitet.
Helsefak stiller også i det videre kontorer til rådighet ved campus Hammerfest. Fra 1. januar
2016 engasjeres prosjektleder i 50 % stilling og prosjektkoordinator i 100 % stilling. Fra
1.januar 2017 tilsettes studiekonsulent i 100% stilling. Disse tre utgjør den daglige prosjektledelsen.
Prosjektledelsen vil sammen med 6.års koordinatorene utgjøre prosjektstaben som skal
utvikle og realisere Finnmarksmodellen på en slik måte at den fra høsten 2018 er
implementert i den ordinære driften til Helsefak, Finnmarkssykehuset, Alta-, Hammerfestog Karasjok kommune. De tre stedlige koordinatorene i prosjektstaben har et særlig ansvar
for sine kommuner.
Programstyret for medisin er indirekte med i prosjektorganiseringen gjennom
representasjon fra IKM, ISM og fakadm. Programstyret vil fortsatt være den instans som skal
godkjenne emnebeskrivelse, modulbeskrivelser og utfyllende bestemmelser.
Prosjektstab:







Leder og faglig ansvarlig - Ingrid Petrikke Olsen UIT/Finnmarkssykehuset.
Administrativ prosjektkoordinator medisin, campus Hammerfest (utlyst)
Studiekonsulent medisin, campus Hammerfest (fra januar 17)
Stedlig 6.års koordinator Hammerfest - Daniela Ivan
Stedlig 6.års koordinator Karasjok – ikke avklart
Stedlig 6.års koordinator Alta - Arve Østlyngen?

Sentrale oppgaver for prosjektstab:
 Utarbeide en milepælsplan for det videre arbeidet med Finnmarksmodellen
 Finnmarksmodellen er basert på økt rekruttering av leger til klinikk Hammerfest. Det
er prioritert å bistå i arbeidet med funksjonsfordelingen mellom UNN og
Finnmarkssykehuset innenfor fagområdene revmatologi, nevrologi og onkologi, jfr
trepartsavtalen pkt 4.2 mellom UIT, Finnmarkssykehuset og UNN.
Funksjonsfordelingen må være avklart seinest 1.april 2016. Utover dette samarbeide
med Finnmarkssykehuset om rekruttering av leger for økt totalkapasitet. (jfr s. 20 i
rapporten)

 Revidere intensjonsavtalene med samarbeidspartnere til nye forpliktende avtaler
som konkretiserer nødvendige legeressurser og undervisningsarealer samt løsninger
for studentboliger. Avtalene åpnes for revisjon høsten 2018 når erfaringer med
pilotkullet foreligger og deretter hvert 5.år. Revidering av studieplan og sikre at
Finnmarksmodellens behov ivaretas.
 Utvikle undervisningsplaner/timeplaner for Finnmarksmodellen.
 Arbeide videre med at ansatte i Finnmark blir timelærere i undervisning 1. 4.studieår, herunder som mentorer.
 Tilsette i bistillinger i Finnmarkssykehuset (ved IKM og ISM) fra 2017 (pilot fra høsten
2017). Følge opp samarbeidet med kommunene slik at leger fra Alta (2x20%), Karasjok
(1X20%) og Hammerfest (1X20%) kommune frigjøres til undervisningsstillinger med
lønnsfinansiering fra de respektive kommuner, fra april 2017.
 Klarere undervisningsarealer og gode fasiliteter for IKT-basert undervisning i
samarbeid med Finnmarkssykehuset og kommunene.
 Etablere rutiner for regnskapsføring i samarbeid med Finnmarkssykehuset og Helse
Nord
 Være pådriver for å utvikle følgeforskning i samarbeid med relevante miljøer.
Mandat referansegruppe:
Referansegruppa er i tillegg til staben, satt sammen av utvalgte representanter fra sentrale
samarbeidspartnere. Den skal jobbe sammen med prosjektstaben slik at Finnmarksmodellen
realiseres og implementeres etter de gitte tidsfrister. Referansegruppa skal bidra til riktig
forankring av prosjektet i sine respektive enheter. Prosjektleder innkaller til møter.
Referansegruppens sammensetning:
-

Studiekonsulent medisin, campus Tromsø (Stine Skogdal)
Finnmarkssykehuset SANKS v/ Cecilie Javo
Finnmarkssykehuset v/ utviklingssjef Anne Grethe Olsen
Studentrepresentant – ikke avklart. I dialog med tillitsvalgte
Instituttleder for IKM Eyvind Paulssen – særskilt ansvar for å orientere programstyret
Representant fra ISM Peder Halvorsen

Styringsgruppe:
- Overordnet ansvar for prosjektet og dets framdrift.
Styringsgruppemøte med årsrapport og regnskap avholdes innen 1.februar hvert år.
Halvårsrapport behandles i ett andre møte juni/august.
-

Helsefak v/dekan (leder), prodekan utdanning medisin & odontologi er stedfortreder.
Helse Nord v/ kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset
Finnmarkssykehuset v/direktør
UNN v/ fag- og forskningssjef Einar Bugge

-

Fylkesmannen i Finnmark v/Eyvind Merok
Alta Kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen
Karasjok kommune v/ rådmann Elfrid Boine
Hammerfest kommune v/ rådmann Leif Vidar Olsen
Studentrepresentant Ellen Mollan, MK-14

Studentkull i implementeringsperioden:

Studie
element

Oversikt over kull i Finnmarksmodellen, implementeringsperioden
Semester
Høst 16
Vår 17
Høst 17 Vår 18
Høst 18
5.år
MK12(4)++ MK12(4)++ MK13(12) MK13(12) MK14(12)
6.år
MK12(4) MK12(4) MK13(12)
Eksamen
MK12(4)

Vår 19
MK14(12)
MK13(12)
MK13(12)

(n) = antall studenter, ++= det vil være ytterligere studenter i praksis i Finnmark, men disse
tar ikke 6. studieår i Finnmark. MK= Medisin Kull
-

4 studenter for pilot av 6.studieår H17 og våren 18 rekrutteres jan/feb 2016.
12 studenter fra MK-13 rekruttert innen 1.mars 2017 (unntak for dette kullet)
12 studenter fra MK-14 rekruttert innen 15.april 2017

