
 
Nyhetsbrev studieplan Medisin 2015 – april 2018  
Vårsemesteret er godt i gang – og denne våren er det studieplanens nye 6. semester og 10. semester 
som har oppstart.  Implementeringen av nye semestre innebærer mye arbeid, og det er mange som 
står på for å få detaljene i havn! 

Interesserte kan logge seg inn og kikke nærmere på de to emnene i læringsportalen Mitt UiB; 
https://mitt.uib.no/courses/9618 (MED6) og https://mitt.uib.no/courses/10719  (MED10) 

 
Elektive emner 
Totalt 191 studenter gjennomførte elektiv periode i januar 2018. Studentene oppgir at de opplever at 
de elektive emnene utfyller kunnskapen de får gjennom resten av studiet, at undervisere er 
engasjerte og oppmuntrer til læring, og at undervisningsform, arbeidsmengde og vurderingsform 
oppleves som hensiktsmessig. De kliniske emnene er mest populære blant studentene og ELMED212 
Fjellmedisin, ELMED208 Abdominal og akutt ultralyd og ELMED207 Maritim medisin var i 2018 de 
mest ettertraktede emnene. Emneansvarlige melder om positive møter med lærevillige studenter! 

Vi ønsker oss et enda bredere emnetilbud, og der det i januar 2018 forelå 18 elektive emner 
studentene kunne velge mellom, er det per 13.3.18 meldt inn 27 emner som vil gjennomføres januar 
2019. En del studenter har fått forhåndsgodkjenning av emner tatt ved andre studieprogram eller 
fakultet som deler av elektiv periode 2018, og denne ordningen vil vi være avhengig av også i 
framtiden for å ha nok tilbud til de rundt 600 studentene som potensielt skal ha elektiv periode 
samtidig fra 2019 og framover. I januar 2019 vil vi også gjennomføre en samarbeidsordning med UiO 
om hospitering for studentene i elektiv periode.  

Komiteen for elektive perioder er vel fornøyde med første gjennomføring av elektiv periode og ser 
fram til videreutviklingen. 
 
Prosjektgruppen og Programutvalg for medisin (PUM) 
Prosjektgruppens arbeid avsluttes til sommeren, og for å sikre overgangen mellom Prosjektgruppen 
for Medisin 2015 og PUM er det tatt initiativ til felles møtepunkt dette semesteret. Det ble avholdt et 
temamøte med PUM og prosjektgruppen onsdag 7. mars. Bakgrunnen og de førende prinsippene for 
studieplanen ble gjennomgått og det var lagt opp til diskusjon om de utfordringene en ser etter 
første fase av implementeringen.  

I det videre arbeidet skal vi jobbe med kvaliteten på vurderingsordningen og med retningslinjer for 
eksamen og andre vurderingsformer. Vi vil også få på plass gode fagbeskrivelser og momentlister for 
fagene, slik at både undervisere og studenter kan holde oversikt over innholdet i undervisningen og 
progresjonen gjennom studiet. 

https://mitt.uib.no/courses/9618
https://mitt.uib.no/courses/10719


Det løpende arbeidet i PUM skal fremover ligge i et arbeidsutvalg, som skal bestå av en 
semesterstyreleder fra hvert institutt. Det er ventet at arbeidsutvalget vil være i virksomhet etter 
påske. 

Halvdagsseminar 18. april 
Som varslet, blir det på formiddagen 18. april et seminar for å drøfte sentrale tema for 
studieplanarbeidet. Vi inviterer alle semesterstyrene og alle de fagansvarlige ved instituttene, og vil 
snakke både om hvordan fagene kan ivaretas, og om vurderingsordningene i studiet. Nå er 
programpunkter på plass og påmelding åpnet, klikk dere inn på denne lenken: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4795170  Vel møtt! 
 
OSKE 6. semester 
Planlegging av ordinær OSKE-eksamen for mer enn 150 studenter onsdag 20. juni er godt i gang. 
For å kunne teste så mange studenter i samme oppgave i løpet av en dag, lages det fem like 
oppgavestasjoner. Det vil si at hver oppgave gjennomføres på fem ulike steder samtidig. 

Gjennomføringen vil kreve streng logistikk og mange som bidrar! Vi håper derfor du vil melde deg når 
forespørsler blir sendt ut fra ansvarlige på K1.  
Faglig ansvarlig for OSKE: Eirik Søfteland - Administrativ koordinator: Anne Berit Kolmannskog. 

På denne nettsiden vil det bli lagt ut informasjon om hvilke ferdigheter studentene kan tenkes å bli 
testet i: http://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen 
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