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OSCE pilot  
Torsdag 19. mai gikk den første piloten i OSCE-eksaminering av stabelen, med 18 studenter på kull 
13A som deltakere. Hver student var gjennom 7 stasjoner, med vekt på praktiske ferdigheter 
(undersøkelse av buk, hjerte, lunger, hofte, BT, HLR) og kommunikasjon med pasient.  Piloten var 
spennende for alle som deltok, og i evalueringssamtalene i etterkant ble det gitt mange gode 
tilbakemeldinger på denne formen for vurdering av kompetanse. Les mer om piloten her: 
http://www.uib.no/mofa/98211/f%c3%b8rste-pilot-gjennomf%c3%b8rt 

Den andre piloten skal arrangeres i høstsemesteret for studenter på kull 13B, og datoen er satt til 9. 
november.  Ressursgruppen for OSCE vil gjerne rekruttere flere deltakere på fagsiden og tar kontakt 
med aktuelle miljø.  

Samarbeid med NTNU 
Fakultetet er i ferd med å inngå en avtale med Trondheim om samarbeid om en felles 
databaseløsning for flervalgsoppgaver, en løsning som NTNU allerede har flere års erfaring med. 
Avtalen innebærer gjensidig utveksling av oppgaver mellom databasene, system for strukturering og 
kvalitetssikring av oppgaver og analyse av oppgaver som er gitt (psykometri). De medisinske 
fagmiljøene i Tromsø inngår også et tilsvarende samarbeid med NTNU.   
Samarbeidet medfører at vi binder oss til en fast struktur ved bruk av flervalgsoppgaver, med 4 (ev 3) 
svaralternativer hvor ett av dem skal være riktig. Disse og andre føringer for semestervurderinger 
fremover ble nylig drøftet av Programutvalg for medisin. Fagmiljøene vil bli nærmere orientert om 
arbeidet med databaseløsningen i starten av høstsemesteret. 

Nytt mandat for semesterstyrer 
Programutvalg for medisin (PUM) har vedtatt nytt mandat for semesterstyrene, gjeldende for de 
semestrene som nå er i drift. Mandatet beskriver hva det innebærer å ha et emneansvar, og hvilke 
koordinerende oppgaver semesterstyrene har. Se mandatet her: 
http://www.uib.no/mofa/98908/mandat-semesterstyrer 
 
Fagansvarlige i ny studieplan 
Oppdatert oversikt over fagansvarlige i ny studieplan ble i mai sendt ut til instituttene sammen med 
det nye mandatet for semesterstyrene. Det er behov for ivaretakelse av fagansvaret gjennom hele 
studiet, på tvers av semestre, og dette ansvaret må ivaretas parallelt med det ansvaret 
semesterstyrene har for helheten i emnene.  
 

 

http://www.uib.no/mofa/98211/f%c3%b8rste-pilot-gjennomf%c3%b8rt
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Tidlig praksis 
Kommende høst skal studentene på 3. semester være 1 uke i praksis ved de samme avdelingene hvor 
de var i januar – det foregår i uke 36. Det går i disse dager ut informasjon til de avdelingene ved 
Haukeland og Haraldsplass som deltar i opplegget. Studentene skal nå blant annet følge pasienter 
gjennom oppholdet ved avdelingen («pasientskygging»).   

 
Overgangsordninger 
Til høsten starter kull 13A i 7. semester i den nye studieplanen. Da er det øye, øre-nese-hals, psykiatri 
og nevrologi som står på programmet. Semesterstyret og de involverte fagene har gjort et stort 
arbeid for at studentene skal få et godt undervisningsopplegg og føle seg velkommen. For å få til 
dette, er det også laget et tilpasset undervisningsopplegg i slutten av 6. og i begynnelsen av 8. 
semester for de studentene som i år og neste år går fra Medisin 2005 til Medisin 2015. 

 
Samlinger høsten 2016 
Vi ber om at alle semesterstyrer og andre involverte undervisere og administrative i ny studieplan 
setter av disse halve dagene høsten 2016 for samlingspunkt og faglige drøftinger: 

Onsdag 28. september formiddag 
Torsdag 10. november formiddag 
 
Vi kommer tilbake med nærmere program og invitasjoner. 

 
Takk for stor innsats med studieplanarbeidet gjennom dette studieåret! Alle medlemmene i 
semesterstyrene og alle involverte undervisere og administrativt ansatte har gjort en svært 
omfattende og god jobb, slik at 2 semestre allerede er gjennomført og evaluert, og nye semestre er 
planlagt. Til høsten tar vi igjen fatt på arbeidet, både med undervisningen i de enkelte fagene og med 
planleggingen av semestrene.  

Men før det, ønskes alle en riktig god sommerferie!  

 

Beste hilsen,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 
14. juni 2016 
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 
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