
 
Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – desember 2016  
 
Høstsemesteret går mot slutten, og nytt 3. semester og 7. semester i studieplanen er i mål. Det har 
vært hektisk og utfordrende for alle som har vært med på arbeidet i semestrene, og jeg takker for alt 
det gode arbeidet som er lagt ned!  

Til våren starter nytt 4. semester (MED4) og 8. semester (MED8). Det er krevende arbeid for 
semesterstyrene, og jeg ønsker hele staben lykke til med gjennomføring av nye gode 
undervisningsperioder. Jeg hører fra begge semesterstyrene at det er lagt mye omtanke i gode 
pedagogiske planer for semestrene, og jeg er sikker på at studentene vil verdsette innsatsen! 

Endringer 
Endring av studieplanen for medisinstudiet har innflytelse på store deler av vår organisasjon. I 
hverdagens undervisning er det flere og flere undervisere som merker hvordan forventningene til ny 
studieplan formidles fra både studenter og semesterstyrer. Det kan være forventninger om å endre 
undervisningsformer for faget, ha en mer aktiv formidling av fagstoff, delta i gruppeundervisning 
eller være med i planlegging av større semestereksamener sammen med andre fag. Slike høye 
forventninger kan virke urimelige å tilfredsstille, og i alle fall i løpet av kort tid.  

I beskrivelsene av Medisin 2015 er det en god del om at vi skal aktivisere studentene. Det som er 
beskrevet om selve undervisningen og undervisningsformene handler i stor grad om at vi sammen 
skal videreutvikle og styrke vår kultur for undervisning, og vår kompetanse på å legge til rette for god 
læring. Mange av oss kan utvide vårt repertoar av undervisningsformer, slik at undervisningen 
aktiviserer studentene og stimulerer den kontinuerlige læringsprosessen. Dette er ikke gjort over 
natten eller i løpet av noen få måneder, men krever at vi i fellesskap utvikler det vi gjør. Vi må ta vare 
på det gode vi gjør, og løfte oss på andre områder. 

Utvide vår kompetanse  
Hvordan får vi best til å utvide vår kompetanse? Det er ikke slik at vi alle har behov for det samme, og 
det er ikke slik at vi bygger kompetansen vår bare ved å gå på korte, effektive kurs. Likevel må vi 
utnytte de tilbudene som finnes i universitetspedagogikk ved vårt eget universitet, og vi må tilby 
informasjon og veiledning ved vårt eget fakultet. Enhet for læring er i ferd med å gjøre en 
undersøkelse blant oss undervisere for å kartlegge hvilke typer kompetanseheving vi har størst behov 
for. Etter hvert som vi tilegner oss kunnskap og erfaring, vil vi også ved hjelp av enkeltpersoner ved 
fakultetet kunne bedre mulighetene for kompetansebygging. Instituttene våre har også allerede 
kommet godt i gang med dette gjennom sine undervisningsdager eller institutt-dager hvor 
undervisning ofte er tema. 



Elektive perioder 
Det er meldt inn et bredt spekter av kurs til komiteen som jobber med de elektive periodene i ny 
studieplan. I et eget temamøte 19. januar 2017 skal Programutvalg for medisin gå gjennom de 
ferdige emnebeskrivelsene for en del av kursene, og utover våren vedtas øvrige kurs. Første gang 
elektive kurs gjennomføres er januar 2018.  
Retningslinjer for elektive perioder ble vedtatt i PUM 8. desember, og informasjon om periodene er 
publisert på nettsidene her: http://www.uib.no/mofa/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet 

Prosjektorganisering 
Fakultetsstyret har besluttet at etableringen av Medisin 2015 skal fortsette som et prosjekt ved 
fakultetet frem til sommeren 2018. Fra da av skal prosessen drives videre gjennom Programutvalg for 
medisin og gjennom de vanlige prosessene for våre studieprogrammer.  

Viktige datoer i vårsemesteret 
Til våren er det noen datoer det er verdt å merke seg for studieplanarbeidet: 

1.februar  Semesterskissen for 
11. semester leveres 

Sendes på høring til instituttene, behandles av 
Programutvalg for medisin i møte 22. februar 

15.mars Halvdagsseminar for 
semesterstyrer og 
fagansvarlige  

Tema blir nærmere annonsert, men sett foreløpig av 
tiden fra kl. 8.30 – 12.00 

1.mai Semesterskissen for 
12. semester leveres 

Sendes på høring til instituttene, behandles av 
Programutvalg for medisin i møte 7. juni 

3.mai OSCE-pilot arrangeres 
for tredje gang 

Ressursgruppen har behov for å rekruttere flere 
deltakere på fagsiden, ta kontakt med 
ketil.grong@uib.no eller karen.budal@uib.no 

11. mai Halvdagsseminar for 
semesterstyrer og 
fagansvarlige 

Tema: 12. semester og OSCE-eksamen 

Varighet: kl. 08.30 – 11.30 

 
Bruk ressurssiden for gruppen Medisin 2015 på Mitt UiB - https://mitt.uib.no/courses/2591  

 
På vegne av prosjektgruppen, prosjektsekretær Kristin og meg selv vil jeg gjerne ønske dere alle en 
riktig god og fredelig julefeiring, og takke for et godt og svært produktivt år i 2016!   

 

Beste hilsen,  

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