
 
Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – mars 2016 
 
 
Semesterstyrer 
Semesterstyret for 8. semester leverte sin skisse 1. februar, og med innkomne innspill fra institutt, 
prosjektgruppe og Medisinsk fagutvalg ble den behandlet på møte i Programutvalg for medisin 24. 
februar. Det er også her gjort mye godt arbeid, og semesterstyret fortsetter detaljplanleggingen frem 
til oppstart første gang vårsemesteret 2017. 

Semesterstyret for 9. semester er neste gruppe ut, og skal etter planen levere sin skisse 1. mai.  

Arbeidet i semesterstyret for 12. semester starter i disse dager. Vi er glade for at Birger Lærum (K2) 
har sagt seg villig til å være semesterstyreleder for dette viktige, avsluttende semesteret i studiet.  

Elektive perioder 
Komiteen for elektive perioder i studiet er nå i gang med møtevirksomhet, med Christian Vedeler 
som leder. I løpet av april vil det komme en konkret bestilling til fagmiljøene, der forslag til kurstilbud 
fra fagmiljøer og institutter meldes inn. Første periode med elektive kurs finner sted i januar 2018 for 
kull 15 og kull 13.  
 
Tidlig praksis 
Det var knyttet store forventninger til de to første praksisdagene for førsteårsstudenter i ordningen 
med tidlig praksis, som ble gjennomført ved sykehusavdelinger ved Haukeland og Haraldsplass 13. og 
14. januar. Resultater av evaluering blant studentene i etterkant viser at ordningen fungerte svært 
godt, og hele 81% av studentene som har svart sier at de har hatt høyt eller svært høyt utbytte av 
utplasseringen.  
Det ble jobbet mye med informasjon om ordningen i forkant, ved møter på sykehusene, nyhetssaker 
på nettsider og gjennom oppslag i BT: http://www.bt.no/nyheter/Gronne-medisinstudenter-inntar-
sykehusene-3522021.html    
Nå fortsetter dialogen med sykehusavdelingene i forhold til videreføring av ordningen. Kommende 
høst skal studentene på 3. semester være 1 uke i praksis ved samme avdelinger.  

Overgangsordninger 
Det er planlagt og vedtatt overgangsordninger for studenter på overgangskull mellom gammel og ny 
studieordning – kull 13 og 14 – for studieårene 2016/17 og 2017/18. Det blir overgangsemner i 
patologi og farmakologi som skal dekke både faglig overlapp og sikre nødvendig studiepoenguttelling 
(emnene MEDOVERG3 og MEDOVERG4).   
Psykiatri skal nå være en del av 7. semester. Kull 12 (gammel plan) og 13 (ny plan) får dermed praksis 
samme semester, og høsten 2016 og våren 2017 blir derfor praksisperioden redusert fra 4 til 3 uker 
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for henholdsvis A- og B-kullene. Den fjerde praksisuken blir erstattet med et alternativt 
læringsopplegg knyttet til praksis. 

Halvdagssamling 13. april 2016 
Verdien av å samles for felles drøftinger er stor, og på formiddagen 2. mars var ca. 40 representanter 
fra semesterstyrene samlet for drøftinger av hovedtemaet ferdighetstrening.  
Neste samling er også annonsert tidligere – 13. april kl. 08.30 – 12.00 – og vi håper å se enda flere av 
dere der. Denne samlingen vil være i Universitetsaulaen, og tema er vurderingsformer, både 
underveisvurderinger og semestereksamen.  
Vi ber om påmelding innen 7. april på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1919570 

OSCE pilot 19. mai 
Studenter på kull 13A er invitert til å melde seg på første pilot for OSCE-eksamen som arrangeres 
torsdag 19. mai. Ressursgruppen for OSCE, ledet av Torbjørn Jonung, planlegger et opplegg for 24 
studenter den dagen, med åtte stasjoner der tema vil være praktiske ferdigheter (buk, hjerte, lunger, 
hofte, BT, HLR) og kommunikasjon med pasient.  Fakultetet vil inngå et samarbeid med Høgskolen i 
Bergen, Dramaseksjonen, der dramastudenter skal delta som simulerte pasienter i OSCE. 

På seminar for semesterstyrene 2. mars formidlet ressursgruppen et behov for å rekruttere flere 
sensorer til gjennomføring av piloten. Aktuelle fagpersoner bes melde interesse til gruppen, v/ 
Jonung eller Anders Bærheim. 

 

 

Beste hilsen,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 
9. mars 2016 
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