
 

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – april/mai 2017 
Det går stadig fremover med Medisin 2015, og nye mål blir nådd. Nå er undervisningen i MED8 

ferdig, og den skriftlige delen av eksamen er holdt. Vi er inne i et utfordrende semester for psykiatri, 

som underviser to kull samtidig, og kommende høstsemester får vi to kull som skal ha pediatri og 

gynekologi/obstetrikk parallelt – her gjøres det mye og godt arbeid for å få dette til å bli bra. 

Semesterskisse 12. semester 

Semesterstyret for 12. og siste semester i studiet leverer sin skisse nå i mai. Dette er et av de mest 

spennende semestrene vi kommer til å få, hvor vi virkelig kan legge vekt på den jobb-forberedende 

delen av studiet og forsøke å gi studentene våre den beste ballasten for å gå ut og møte yrkeslivet.  

Skissen sendes ut på høring den første uken i mai. Da må alle passe på og melde inn innspill og 

kommentarer i høringsrunden! Skissen skal behandles i PUM 7. juni for en siste godkjenning, slik at 

den kan danne grunnlaget for det videre arbeidet med semesteret. 

Vi minner om halvdagsseminaret for semesterstyrene med ny dato tirsdag 23. mai, der 12. semester 

blir hovedsak! Dette blir et viktig semester for alle fag, og for alle de andre semestrene, så vi håper 

på stort engasjement! 

Fagansvar 

Når vi nå skal lage et godt siste semester, blir det ekstra viktig at fagene og de fagansvarlige legger 

seg i selen i samarbeidet med semesterstyret for 12. semester. Når mange fag deltar i dette 

semesteret, kan vi skape en god kontinuitet gjennom studiet og synliggjøre at fagene skal være med 

helt ut i yrkeslivet etter studiet. Det er også en fantastisk mulighet for å vise frem hvordan fagene 

våre virker i samspill og hvordan mange fag vil være relevante for en og samme pasient. 

De fagansvarlige har en nøkkelrolle her, og må virkelig forsøke å se sitt fag i sammenheng gjennom 

studiet. 

OSCE 

Onsdag 3. mai braker det på ny løs med pilot-OSCE-eksamen. Denne postbaserte eksamensformen 

skal denne gangen kjøres med 32 studenter fra kull 14A, og med enda flere poster enn før.  

Neste piloteksamen blir 8. november, og da får vi gjort en enda mer realistisk test. 

Den første reelle OSCE-eksamenen for et helt studentkull i 3. studieår skal kjøres vårsemesteret 

2018, og datoen for dette blir snart endelig fastsatt. Da vil instituttene få informasjon om at alle 

underviserne må sette av dagen, for det er nødvendig med en rekke sensorer til stede for å vurdere 

prestasjonene fortløpende. Til gjengjeld blir et stort antall studenter vurdert bredt i løpet av kort tid, 

så effektiviteten på en slik eksamen er svært god. 



Tidlig praksis og propedeutisk undervisning 

Første kull i Medisin 2015 har nå hatt «tidlig praksis» i tre omganger; i 2., 3. og 4. semester. Til 

høsten og over jul skal kullet ha nye praksisperioder, i 5. og 6. semester. Til høsten blir det altså tidlig 

praksis for 3. og 5. semester, og i vårsemesteret for både 2., 4. og 6. semester. 

Praksisperiodene i 5. og 6. semester er på 2 uker hver, og skal brukes både til kursing og trening på 

journalopptak og journalskriving. I 6. semester blir det også et solid innslag med tverrprofesjonelt 

arbeid, som studentene våre har stort behov for. 

Detaljene i disse siste praksisperiodene er under arbeid, og her legges det også ned mye godt arbeid! 

Sykehusene er viktige samarbeidspartnere, og vi er glade for at de er svært positive til arbeidet som 

gjøres og til å være vertskap og veiledere for studentene.  

 

Vi minner om at oppdaterte oversikter over bl.a. fagansvarlige, representanter i semesterstyrer og 

innleverte semesterskisser er å finne på ressurssiden for gruppen Medisin 2015 på Mitt UiB (krever 

pålogging) - https://mitt.uib.no/courses/2591  

Siste versjon av oversikten for alle semestre (oppdatert mars 2017) kan i tillegg lastes ned på 

prosjektets nettsider: http://www.uib.no/mofa/79975/makroplan-medisin-2015  

 

Beste hilsen,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

27. april 2017 
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