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Vedtakssak: semesterskisse 9. semester  
Presentasjon av skissen v/ semesterstyreleder Nils-Halvdan 
Morken. Institutter, prosjektgruppen og MFU har gitt innspill.  
 

Prosjektgruppens innspill:  
- Positive til forslaget om utvidelse av praksisukene til 7 uker, 

men ber om at semesterstyret ser nærmere på 

konsekvensene av:   

1) utvidelse av uttelling for praksis (fra 9 til 10,5 studiepoeng 

totalt for semesteret) 2) vektingen av barnepsykiatri totalt, 

med 1 uke praksis i tillegg til teoretisk undervisning 

- I barne-delen av undervisningen skal kirurgi inngå med faglig 

bidrag, og prosjektgruppen kan ikke se at dette er godt nok 

utredet. 

- Det er positivt at rapporten inneholder en detaljert 

beskrivelse av undervisning og læringsutbytte for hvert av 

fagene i semesteret. Vi ber om at disse utgjør basis når dere 

videre utarbeider en overordnet beskrivelse for semesteret, 

jfr. føringer som er gitt av Programutvalg for medisin i 



tidligere vedtak (4.11.15). Beskrivelsene av hvert fag bør 

beholdes som en viktig og nyttig del av 

semesterinformasjonen (semesterhåndbok). 

- Semesterstyret har satt opp punktvis oversikt med eksempel 

på praktiske ferdigheter i semesteret, og kommenterer at 

testing av praktiske ferdigheter ikke vil foregå i 9. semester 

men skyves til den planlagte OSCE-eksamen i 12. semester. 

Prosjektgruppen ber om at dette vurderes videre i tilknytning 

til den ferdighetsoversikten for hele studiet som er under 

utarbeiding. 

- Det er positivt at semesterstyret har lagt frem forslag til plan 

for høsten 2017, da det det blir overlappende 

undervisningsopplegg for to kull. Kull 12B - som semesteret 

før har hatt undervisning (inkl. praksis) i både voksen- og 

barnepsykiatri på gammel plan - får som del av foreslått 

overgangsordning en repetisjon av barnepsykiatri. 

Prosjektgruppen mener at kullet vil kunne følge et 

overlappende undervisningsopplegg, men at de må få fritak 

for spørsmål om dette på eksamen. Denne ordningen for 

vurdering for kull 12 B må behandles særskilt i PUM. 

Innspill fra MFU:  

- Positivt at det er planlagt en lang sammenhengende praksis 

på 7 uker.  

- Flott at det er skissert studentpoliklinikk i pediatri, integrering 
av ulike fagområder, digitalisering av undervisningen og 
underveistesting for best mulig læringsutbytte. Det er også 
ønskelig med studentpoliklinikk i gynekologi og obstetrikk. 

- Fint at det er satt av en uke til egen forberedelse før 
eksamen. 

- Bra at det er planlagt en introduksjonsdag med 
gjennomgang av semesteret. Her kan man gjerne benytte 
anledningen til å invitere administrative nøkkelpersoner, slik 
at studentene vet hvem de kan henvende seg til ved 
spørsmål. 

- Ferdighetene studenten skal kunne utføre selv, bør testes 
underveis i semesteret. Eventuelt kan tjenestekortet 
formuleres slik at veileder signerer når studenten mestrer 
ferdigheten, i stedet for at studenten kun har gjennomført 
prosedyren. Det er viktig med tett kobling mellom veileder og 
student i praksis, med god oppfølging og tilbakemelding til 
studenten. Ønskelig med en tydeligere fremstilling av hvilke 
alternative undervisningsformer semesterstyrene ser for seg. 

 

VEDTAK PUM takker semesterstyret for 9. semester for et grundig arbeid. 
PUM går inn for skissen og det bes om at semesterstyret jobber 
videre med oppfølging.  PUM ser det som svært positivt med 
studentpoliklinikk i pediatri og oppfordrer semesterstyret til å 
etablere dette også i gynekologi og obstetrikk. Vi oppfordrer også 
semesterstyret til å benytte stasjonsbasert utsjekk av kliniske 
ferdigheter som ledd i underveisvurdering. 
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Drøftingssak: Underveistesting og diskusjon rundt oppgaver  
Utføring av underveistester på første studieår har vært diskutert i 
ulike fora. Disse testene gjennomføres på Mitt UiB og det har blitt 
reist spørsmål om hvor lenge testen skal ligge åpen (altså 
tidsperioden den skal ligge tilgjengelig for studentene), samt 
hvordan studentene skal få tilbakemelding og fasit. Semesterstyret 
for 1. og 2. semester peker på at intensjonen med prøven er øvelse 
på eksamen, test av individuelle kunnskaper og stimulering av 
læringsprosessen for den enkelte student.  
 
Etter drøfting av saken vil PUM anbefale å gjøre som andre 
semester nå har konkludert: Studentene kan gjenta testen så 
mange ganger de ønsker i løpet av en uke. Når testen er lukket 
offentliggjøres svarene og det blir arrangert en gjennomgang av 
testen med undervisere.     
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Vedtakssak: Emnerapporter i kvalitetsbasen - MEDOD1 høsten 
2015 og MED1ANA våren 2016 
Emnerapport for MEDOD1 for høsten 2015 og MED1ANA våren 
2016 er godkjent i instituttets undervisningsmøte og lastet opp i 
kvalitetsbasen. dette er første rapport for dette emnet. Det er første 
emnerapport for MEDOD1 og siste for MED1ANA, som har gått for 
siste gang nå i vår. PUM merker seg at den høye strykprosenten i 
MED1ANA er tatt på alvor, uten at det konkluderes med årsak.  
 

VEDTAK PUM tar emnerapport for MEDOD1 for høsten 2015 og MED1ANA 
for våren 2016 til etterretning. 
 

 
17/16 

 

 
Vedtakssak: Representasjon fra komiteen for profesjonssøylen 
og den akademiske søylen 
MFU ser at det vil være svært relevant for profesjonssøylen og 
akademisk søyle å være tilstede på møter i PUM, og at det også vil 
være nyttig for semesterstyrene å ha representanter fra komiteene 
på møtene. 
 

VEDTAK Lederne av profesjonssøylen og den akademiske søylen har 
møterett i PUM, og inkluderes på kopilisten når innkallingen til møter 
i PUM sendes ut. 
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Vedtakssak: Retningslinjer for semestervurderinger 
Planlegging av semestereksamener for flere semestre er i gang, og 
det er et uttalt behov for flere føringer for semestervurderinger enn 
det som allerede ligger i makroplanen for Medisin 2015. 
 
PUM går inn for at foreliggende forslag, med mindre endringer 
(korrigert i listen under) blir retningsgivende for planlegging av de 
kommende semestervurderinger i ny studieplan medisin. Endelig 
behandling og vedtak i saken gjøres høsten 2016, etter innspill fra 
semesterstyrer og institutter. 
 
Retningslinjer for semestervurderinger i Medisin 2015: 



1. Den summative vurderingen i et semester kan bestå av flere 

vurderingsdeler, men ikke mer enn 3 for hver student. 

2. Semestervurderingen skal inneholde kun én skriftlig 

skoleeksamen. For denne gjelder: 

a. eksamen skal normalt planlegges og sensureres som en 

helhet, med fordeling av oppgaver og poenguttelling i 

henhold til semesterets innhold 

b. hvis det settes krav til at en spesifikk modul av eksamen 

må bestås, må denne teste så bredt at den er 

representantiv for ønsket læringsutbytte for semesteret 

c. hvis flervalgsoppgaver brukes, anbefales det at disse 

utgjør ca. 60 % av eksamen (andel oppgaver og uttelling) 

d. bruk av andre typer oppgaver på eksamen vurderes ut 

fra hva som er nødvendig for å kunne vurdere 

studentenes læringsutbytte 

3. Når det brukes flervalgsoppgaver på eksamen, skal oppgavene 

følge samme retningslinjer som beskrevet fra NTNU. 

4. Muntlige eksamener kan inkluderes, slik som muntlig-praktiske 

kliniske eksamener. Et uttrekk av studentene kan få slik 

eksamen som del av sin semestervurdering. Da skal minst 20-

25 % av studentene trekkes ut.  

5. Skriftlig oppgave som hjemmeeksamen kan være en del av 

semestervurderingen.  

6. Stasjonsbasert eksamen, slik som OSCE eller lignende, kan 

være en del av semester-vurderingen. Ved slutten av 6. og 12. 

semester skal OSCE være en del av semestervurderingen. 

7. Når semestervurderingen består av to eller flere vurderingsdeler 

skal hver del vektes etter en på forhånd fastsatt 

prosentfordeling. Som hovedregel skal skriftlig skoleeksamen 

utgjøre 50 % eller mer. 

8. Ved stryk i en av flere vurderingsdeler av en semestervurdering 

får studenten et nytt vurderingsforsøk i den aktuelle delen 

påfølgende semester. Ved stryk i to eller flere vurderingsdeler 

må normalt alle deler tas på nytt påfølgende semester. 

 

 

 
19/16 

 
Vedtakssak: Emnebeskrivelse 4. semester og 8. semester  
Alle emner ved UiB skal beskrives i henhold til en fastsatt mal. I ny 
studieplan for medisinstudiet vil emnebeskrivelsene favne om 
mange fag og tema gjennom semesteret. Semesterstyrene for 4. og 
8. semester har kommet med beskrivelser for sine semestre. 
Beskrivelsen for 4. semester er også til behandling ved instituttrådet 
ved IBM.  
 

VEDTAK Programutvalg for medisin slutter seg til fremlagte emnebeskrivelser 
for 4. og 8. semester i ny studieplan medisin. Dersom det blir 
nødvendig med store endringer for 4. semester etter behandlingen 
ved instituttene vil beskrivelsen legges frem for PUM på ny.  
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Vedtakssak: Møtedatoer høsten 2016 



 
 
 
 

Løypemelding: 
Prosjektleder 
orienterer 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nyhetsbrev http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev# 
 

Eventuelt 
 

 

Orienteringer - NTNU – samarbeid om databaseløsning for 
flervalgsoppgaver 

- Utdanningskonferanse 8. juni: 
http://www.uib.no/mofa/97694/utdanningskonferanse  

- Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser 
innen naturvitenskap og medisin 2017 (se vedlegg) 

- OSCE 19. mai: 
http://www.uib.no/mofa/98211/f%C3%B8rste-pilot-
gjennomf%C3%B8rt  

- Norgesuniversitetet – Utlysning av prosjektmidler for 2017 
(se vedlegg) 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Tjølsen 
Leder PUM   Dina-Kristin T. Midtflø 
                                              Sekretær PUM 

 
 
 

Det ble foreslått å holde på onsdager som møtedager også til 
høsten. Datoene for møte i Programutvalg for medisin er følgende:  
 
Onsdag 21. september 
Onsdag 2. november 
Onsdag 7. desember 
 
Tidspunkt for ordinære møter: kl. 13.15-15.30.  
 

VEDTAK PUM vedtar møtedatoene i saksframlegget. 
 

http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev
http://www.uib.no/mofa/97694/utdanningskonferanse
http://www.uib.no/mofa/98211/f%C3%B8rste-pilot-gjennomf%C3%B8rt
http://www.uib.no/mofa/98211/f%C3%B8rste-pilot-gjennomf%C3%B8rt


Kommende saker i PUM: 
 
Evaluering av ny studieplan medisin (utsatt sak) 
 
Studenter som undervisere – oppfølging 
 
Forslag om opprettelse av MD/MBA (master of business administration i kombinasjon med 
medisinstudiet) i samarbeid med NHH – innspill fra MFU  
 
TVEPS – tverrfaglig samarbeid i medisinstudiet 
 
STUND – evaluering 


