
1 
 

Referat - 

Felles Utdanningsråd mellom UiB-MOF og Helse Bergen 
__________________________________________________ 
 
Torsdag 8. desember 2016, kl.1300-1500 
Sted: Armauer Hansens hus, møterom 285 2. etg  
 
Sammensetning/ representanter 
UIB HB 
Jone Trovik, studieleder Klinisk institutt 2 
Jarle Rørvik, studieleder Klinisk institutt 1 
Astrid Blystad, studieleder Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 
Inge Fristad, visedekan bachelor- og masterutd. 
Arne Tjølsen, visedekan for medisin 

Lars Birger Nesje, avd.direktør medisinsk avd. 
Lisbeth Rustad, avd.direktør hudavdelingen 
Britt Skadberg, klinikkdirektør barneklinikken 
Anita Lyssand, leder seksjon fag og utdanning 
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør HB 
 

Studentrepresentant Anders Myhre Refsum, medisin  
Studentrepresentant Solveig Benno Ski, medisin  
Vara: Anh Khoi Vo 
Sekretariat: 
Rådgiver Hilde Nesse, FoU-avdelingen Helse Bergen 
Rådgiver Kristin Walter, studieseksjonen MOF/UiB 
Forfall: Anita Lyssand, Lisbeth Rustad, Jarle Rørvik, Inge Fristad og Astrid Blystad 
 
Agenda: 
• Godkjenning referat fra utsatt møte 11.november 2016 
Godkjent referat.  
Vaksinasjon av studenter tas opp under eventuelt. 
 
• Oppfølging av sak 7/16 fra sist møte – Internasjonalisering, mandat arbeidsgruppe 

Oppfølging sak 7-16 
Internasjonalisering ut   
Vedlagt mandat er basert på innspill fra felles utdanningsråd samt tidligere arbeid og rutiner knyttet til 
temaet. Mandatet ble godkjent.  
 
Oppfølging: Ikke alle kandidater foreslått til arbeidsgruppen er forespurt. Fagdirektør sender 
henvendelse til HUS representantene. Gruppen ferdigstiller arbeidet innen 1. mars. 
 
 
• Sak 11/16 – HDS inn i Felles utdanningsråd Helse Bergen-MOF – drøftingssak 

Sak 11-16 HDS og 
Felles utdanningsråd.d 
UiB har pr i dag ingen formell møtearena med HDS for samarbeid om og diskusjoner relatert til 
utdanning. HDS er involvert i tidlig klinisk praksis og en felles tilnærming til problemstillinger og 
løsninger i undervisningssammenheng kan være nyttig for alle parter. 
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HDS kan inviteres til å være med i rådet som en «prøveordning» hvis de ønsker det i første omgang. Det 
kan være gunstig med 2 representanter fra HDS: en fra det kliniske fagmiljøet og en fra ledelsen 
(stab/støtte). Rådet støtter enstemmig at HDS inviteres inn i Felles utdanningsråd. 
 
Oppfølging: Utdanningsrådet retter en formell henvendelse til HDS v/ fagdirektør. 
 

 
• Sak 12/16 - Studieplan Medisin 2015 – Informasjon om pilot av eksamensopplegget 

OSCE v/ Torbjørn Jonung 
OSCE står for objective structured clinical examination, og er praktisk stasjonseksamen for testing av 
ferdigheter. Målsetting: standardisert eksamen som sikrer like vilkår for studenter som eksamineres. Vil 
bidra til kvalitetssikring og forbedring av både undervisning, innlæring av ferdigheter og eksamen. Vil 
også kunne være tids- og ressursbesparende for kliniske eksamener i studiet. 
Praktisk gjennomføring: Det er en OSCE-komite som holder i det overordnede og koordinerer arbeidet. 
De ulike undervisere og fagansvarlige definerer case og er med på gjennomføring. Før hver eksamen 
velges det ut en «pakke» på 7 kliniske stasjoner (case) som gis til alle studentene. Det er en eksaminator 
pr stasjon som krysser av på et standardisert bedømmingsskjema (med kategorier: rett/feil/ikke prøvd). 
OSCE kan kombineres med flervalgsprøve (MCQ). 
Pilotprosjektet har vært gjennomført for 3.års studenter to ganger. Neste pilot gjennomføres 3. mai 2017, 
og første ordinære OSCE er planlagt inn vår 2018 – som avslutning av 3. studieår. OSCE innføres også 
som avslutning av 6. studieår. Piloten har vært utført på det nye Ferdighetssentere ved UiB. «Pasienter» 
har bl.a. vært dramaelever fra Høgskolen i Bergen.  
 
Kommentarer i møtet 
Rådsmedlemmene mener at en standardisering er bra og at dette også medfører bedre kvalitet i 
undervisning og mer rettferdig vurdering. Testing av ferdigheter er viktig og nødvendig! På sikt kan UiB 
ønske seg deltagelse fra LIS og/eller overleger ved sykehuset som eksaminatorer. For å lykkes kreves det 
lang planleggingshorisont (minimum ett år) og at alle som er involvert stiller opp på de datoer som settes 
opp til OSCE. På sikt kan det være aktuelt at UiB spør om å kunne benytte HUS sitt Ferdighetssenter til 
OSCE eksamen. Å kommunisere at OSCE er noe annet enn dagens store kliniske eksamener er en 
utfordring: OSCE krever en dreining i holdning/tenkningen rundt studentundervisning og vurdering, fra 
spesialist- til poliklinisk vinkling. Etterhvert blir det nødvendig å definere hvordan OSCE passer inn i 
undervisningsoversikten som er utarbeidet av rådet. 
 
 
• Sak 13/16 - Ferdighetssenteret UiB – Bygg for biologiske basalfag (BBB) – orientering 

v/ Jone Trovik 
Jone leder styringsgruppen for Medisinsk ferdighetssenter ved UiB. Faglig leder av senteret: Nils 
Halvdan Morken. Studenter er ansatt på senteret på timebasis. 
 
Det er lagt opp til fleksibel bruk av senteret med både egentrening, planlagt ferdighetstrening (som del av 
obligatorisk undervisning), gruppeaktiviteter og eksamensavvikling (OSCE). Det jobbes med å 
konkretisere kursavvikling og ansvarsområder.  
Fokusområder fremover: 
• Hvordan vil de ulike semesterstyrene legge inn bruk av senteret? Hvordan kan dette organiseres? 
• Må basere drift på at egne undervisere gjennomfører kurs 
• Utstyr: det skal kjøpes inn UL apparater for hands-on trening 
• Samhandling med HIB sitt ferdighetssenter (SIM arena) er på trappene 
Kommentarer: Det er nyttig og nødvendig at vi lærer av hverandres drift og utvikling av 
ferdighetssentrene. Må samsnakkes underveis slik at man ikke dublerer og satser på det samme. 
 
• Møtedatoer våren 2017 
Aktuelt med møte i februar og april 2017. Kristin og Hilde ser etter ledig tidspunkt i de respektive 
kalendere og kaller inn. 

http://www.uib.no/mofa/102435/vellykket-osce-gjennomf%C3%B8ring
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• Eventuelt 
 
Influensavaksinasjon av legestudenter 
I samarbeid med fakultetet har Medisinsk avdeling på kort varsel tatt ansvaret for opplæring av 
vaksinatører (eldre studenter), innkjøp av vaksinedoser og praktisk tilrettelegging (rom og støttepersonell) 
ved medisinsk poliklinikk på kveldstid i uke 50. Dette oppleves som en ad-hoc løsning og for neste 
sesong er det nødvendig at planleggingen starter mye tidligere slik at dette kan gjennomføres på en bedre 
måte for alle parter. 
 
Oppfølging: Studieseksjonen ved UiB-MOF konkretiserer skriftlig hva som er behov (volum og innhold) 
sett fra UiB sin side. På bakgrunn av dette utarbeider representanter fra UiB-MOF og HUS (Vibeke 
Irgens) i fellesskap forslag til rutiner for hva som skal gjøres, av hvem og hvordan, knyttet til fremtidig 
influensavaksinasjon for legestudenter. Dette legges frem for felles utdanningsråd. 
 
  
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aktuelle saker for kommende møter: 
 

o Oppfølging sak 7/15: Farmasistudenter i klinisk praksis ved HUS 
o Oppfølging Mottaksklinikken og allokering av undervisningsressurser (dialog mellom 

sykehus og institutt/fakultet) 
o Ny studieplan i medisin; hvilke konkrete konsekvenser/implikasjoner har endringene 

for de kliniske fagmiljøene ved HUS? 
o Nasjonalt prosjekt «Kvalitet og relevans i praksisstudier». Videre oppfølging 
o Systematisk opplæring i IKT- sykehusets elektroniske fagsystem for studenter 

 
 


