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REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN 
 
Onsdag 13. april 2016  
Kl. 13.15 – 15.45 
Sted: rom M1: 019-020 i C.G. Sundts hus 
 
Tilstede: Arne Tjølsen (leder), Anni Vedeler, Birger Lærum, Kari Indrekvam,  
Kjell-Morten Myhr, Nils-Halvdan Morken, Olav Tenstad, Øystein Hetlevik. 
Studentrepresentanter: Babar Eide Khan, Eivind Valestrand 
 
Monika Kvernenes, Gottfried Greve (Sak 09/16), Hilde Nesse (sak 13/16) og Alfred Honore 
(sak 13/16) 
 
Fra administrasjonen: Kristin Walter og Dina-Kristin T. Midtflø (referent) 
 
Ikke tilstede: Ole Jacob Møllerløkken, Studentrepresentanter: Andrea Melberg og Maria 
Emhjellen Paulsen.  

 

 
I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
II 

 
Referat fra forrige møte 24. februar 2016 
 
Styrking av studentenes aktive rolle i PUM  

- Meldt inn sak 10/16 
- Mulig med en observasjonspost/representasjon i PUM for komiteen 

for profesjonssøylen? 

 

  
Innledning til programutvalgsarbeid 
Mandat for programutvalg – gjennomgang 
 
Møtedager våren 2016 
Neste møte er lagt til 1. juni, men dato vil bli endret dersom dette ikke 
passer for representantene. Møtedager for høsten 2016 blir avgjort på siste 
møte for våren.  

 
 
08/16 

 
Nytt mandat for semesterstyrer 
Programutvalget ser behovet for en oppdatering av mandatet, men i 
drøftingen av utkastet ble det ønsket en endring eller presisering av disse 
punktene: 
 



-Punkt G må omformuleres fra å ha ansvar om å utforme oppgaver 
til eksamen til at semesterstyrene primært skal skaffe og koordinere 
(ev kvalitetssikre) oppgaver. 
-For 9. semester kan det presiseres at målform er engelsk.  
-Mandatet må ha med kravet om at eksamensoppgavene skal være 
i tråd med læringsutbyttebeskrivelsen. 
-Semesterstyrelederne må ha et ansvar for å binde sammen og 
holde kontakt med fagpersoner som har ansvar inn mot aktuelle 

tema i studieplanen – ikke bare rene fag.  Få med enn 

tilleggssetning for å presisere dette ansvaret - f.eks. 
«semesterstyret skal som hovedregel ha en temaansvarlig for hvert 
tema».   

 
VEDTAK 

 
Programutvalg for medisin slutter seg til nytt mandat for semesterstyrer i ny 
studieplan medisin revidert i tråd med innspill i møtet. Mandatet blir 

gjeldende for semesterstyrer i normal drift – med emneansvar – for sine 

semestre. 
 

 
09/16 

 

 
Internasjonalisering i ny studieplan v/Internasjonal koordinator 
Gottfried Greve 
Faglig internasjonal koordinator ved fakultetet, Gottfried Greve, presenterte 
arbeidet med internasjonalisering i både studieplan Medisin 2005 og 
Medisin 2015. Det blir noen endringer og utfordringer med tanke på 
utveksling nå når Medisin 2015 trår i kraft, og de internasjonale 
koordinatorene ved fakultetet kommer gjerne på besøk i semesterstyrene 
for å diskutere utveksling og internasjonalisering. 
 

 
10/16 

 
Endring av kriterier for utvelgelse av studenter til praksis i Uganda 
(sak fra MFU)  
Kriteriene for utvelgelse til praksis i Uganda ble vedtatt i PUM, sak 10/13. 
Utplassering i praksisperiodene og delstudier i utlandet (utveksling) er to 
separate ordninger og hvorvidt en tidligere har hatt praksis i Uganda eller 
delstudier i utlandet som en del av medisinstudiet blir ikke sett på ved 
utvelgelsen, jf. kriterier vedtatt i PUM, sak 10/13. Mfu har fremmet ønske 
om å endre dette, det vil si at tidligere utplassering eller delstudier i 
utlandet skal ha påvirkning på utvelgelsen. Faglig og administrative 
internasjonale koordinatorer ved fakultetet ønsker at dette er en avgjørelse 
som venter til etter ny studieplan er fullt implementert.  
 
Ved avstemming stemte PUM for Mfu sitt forslag.  

 
VEDTAK Følgende tilleggskriterie for utvelgelse av studenter til praksisopphold i 

Uganda legges til de allerede eksisterende kriteriene «Søkere som ikke 
tidligere har gjennomført delstudier i utlandet, og/eller utplassering i 
Uganda som del av medisinstudiet, vil prioriteres, gitt at de andre kriteriene 
er innfridd.» 

 
 
11/16 

 

 
Evaluering av ny studieplan medisin 
Det vises til utsendt bakgrunnsnotat om saken, drøftingen av saken 
utsettes til neste møte på grunn av knapp tid i møtet. 
 



 
 
 

Løypemelding: 
Prosjektleder orienterer 
 

 
 

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

Eventuelt 
 

 

Orienteringer - Felles utdanningsråd HUS – MOF/UiB 
- Ny overordnet avtale med Helse Førde 

 

 
 

 

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

 

 
12/16 

 

 
Emnebeskrivelser – 3. og 7. semester 
Alle emner ved UiB skal beskrives i henhold til en fastsatt mal. I ny 
studieplan medisin vil emnebeskrivelsene favne om mange fag og tema 
gjennom semesteret. Semesterstyrene for 3. og 7. semester har kommet 
med beskrivelser for sine semestre. Beskrivelsen for 3. semester er også til 
behandling ved instituttrådet ved IBM.  
 
Det kom ønske fra PUM om å stryke tidsbegrensingen på eksamen for 7. 
semester, altså at tidsbegrensning ikke står oppført i emnebeskrivelsen.  

 
VEDTAK Programutvalg for medisin slutter seg til fremlagt emnebeskrivelser, med 

endringen nevnt over, for 3. og 7. semester i ny studieplan medisin. 
 

 
13/16 

 
Oppsummering av erfaringer fra utdanningspost kirurgen 5 (HUS) v/ 
Hilde Nesse (rådgiver FOU avdelingen) og Alfred Honore (overlege 
urologi) 
Totalt 12 medisinstudenter har i løpet av seks utplasseringsperioder (hver 
på 9 uker) gjennomført klinisk praksis ved kirurgen 5 i perioden 2012-2015. 
Etter avslutning av prosjektet høsten 2015 har det vært jobbet med 
oppsummering av erfaringer. Tilbakemeldingene viser at de fleste 
studentene mente at de i nokså stor eller i svært stor grad nådde sine 
læringsmål i klinisk praksis og at praksisarenaen var et egnet sted for 
læring. Studentene opplevde at det i svært stor grad var rom for å stille 
spørsmål og at forholdene lå til rette for selvstendig initiativ. Når det gjaldt 
oppfølging og veiledning fra ansatte ved praksisstedet var det noen 
studenter som oppga at de i liten grad var fornøyd med dette. 

 

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


 
 
Kommende saker i PUM: 
 
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 


