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Utdanningsprisene ved MOF 2015  

I år innstilte studiedekanene tre kandidater til Studiekvalitetsprisen og Undervisningsprisen. Etter 

drøfting ble pristildeling gjort ved votering i Utvidet studieledelse.  

Begge de to nominerte kandidatene til Internasjonaliseringsprisen er gode, og pristildeling ble også 

her gjort etter drøfting og votering i Utvidet studieledelse.  

 

Studiekvalitetsprisen 

Fakultetet mottok til sammen fem nominasjoner av undervisningsmiljøer.  

Etter drøfting og votering ble  

 Seksjon for oftalmologi, Klinisk institutt 1 

tildelt Studiekvalitetsprisen for 2015. 

Forslaget beskriver et forbilledlig undervisningselement med betydelig overføringsverdi. 

Undervisningen er studentaktiviserende og motiverende, har direkte overføringsverdi, og har også 

resultert i en publikasjon i internasjonalt tidsskrift.  

Det dreier seg om et nytt, frivillig undervisningstilbud for å styrke legestudentenes praktiske 

ferdigheter i oftalmoskopi. Det tas bilder av studentenes øyenbunn, studentene skal så forsøke i 

løpet av øyeterminen å identifisere «eieren» av hvert bilde, gjennom oftalmoskopi. Dette er 

organisert som en premiert konkurranse, og hensikten er å stimulere til mengdetrening i 

oftalmoskopi. 

Dette tilbudet har fått svært positive tilbakemeldinger fra studenter. Klart bedre 

oftalmoskopiferdighet kan også spores. En artikkel om opplegget ble publisert i Journal of Visual 

Communication in Medicine, og opplegget vant The Informa Healthcare Award 2014. Publikasjonen 

ble også «most read online article» knyttet til denne prisen. 

 

Undervisningsprisen 

Til denne prisen mottok fakultetet åtte forskjellige nominasjoner. Det er svært positivt å se den store 

bredden blant de mange gode forslagene.  

Etter drøfting og votering ble  

 Rune Bjørneklett, Klinisk institutt 1 

tildelt Undervisningsprisen for 2015. 
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Bjørneklett har fått eksepsjonelt gode tilbakemeldinger fra studentene, samtidig som de har 

demonstrert meget godt læringsutbytte. Bjørneklett har kun undervist i noen få år, men han har flere 

ganger blitt kåret til beste foreleser av studentkullene. 

Bjørneklett fikk et stort ansvar for undervisningen på dette fagområdet fra høsten 2011 og frem til i 

dag. I samme tidsrom har nyreseksjonen jevnt over blitt evaluert som den beste, eller en av de beste, 

seksjonene innen indremedisin av studentene. Bjørneklett har vært den viktigste årsaken til dette.  

Bjørneklett har mottatt pris som beste foreleser av medisinstudentene tre ganger, våren 2012, våren 

2014 og høsten 2014. 

 

Internasjonaliseringsprisen 

Fakultetet mottok to nominasjoner til denne prisen. 

Etter drøfting og votering ble  

 Masterprogrammet i biomedisin 

tildelt Internasjonaliseringsprisen for 2015.  

Programmet inngår i et nordisk nettverk av masterprogrammer i biomedisin sammen med Karolinska 

Institutet, Københavns universitet, Universitetet i Turku og University of Eastern Finland 

(www.nordbiomed.net). Med full finansiering fra Nordplus, etablerte dette nettverket i 2014 en 

sommerskole hvor studenter og lærere fra samtlige læresteder deltok. Sommerskolen gjennomføres 

også i 2015, og hensikten er å gjennomføre dette årlig. Emnet gir 5 studiepoeng (ECTs). Tema kan 

endres fra år til år, men det viktigste læringsutbyttet er å oppnå en forståelse for betydningen av 

internasjonalt samarbeid og nettverksdanning i biomedisinsk forskning. Et masteremne som på 

denne måten gir internasjonal eksponering av egne prosjekter samt gir mulighet for å starte 

internasjonal nettverksbygging tidligst mulig, gir unge forskere store fordeler tidlig i karrieren. 

Emnet gir interaksjon mellom studenter og vitenskapelige forskningsledere fra ulike land og fagmiljø 

omkring et felles faglig tema, og skiller seg med dette også ut fra den ordinære undervisningen på 

masternivå der man vanligvis har en lærer per studentgruppe. En slik samling fremmer i stor grad 

dialogbasert læring. 

 

 
Inge Fristad 
Arne Tjølsen 
visedekaner for utdanning  
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Tidligere prisvinnere: 

 

 

 

 

 

 

 2014 2013 2012 2011 

Studiekvalitetsprisen Profesjonalitets-

komiteen 

TVEPS Seksjon for 

nevrologi ved IKM 

(tutorgrupper) 

Emnet «global 

helse» 

Undervisningsprisen Harald Wiker Trond Inge Berge Jennie Hernæs Reidar 

Myklebust 

Internasjonalisering Ikke utdelt PU Medisinsk 

biologi 

Seksjon for 

pediatri/seksjon 

for obstetrikk og 

gyn 

IKO og 

Odontologisk 

klinikk for 

mottak av int. 

studenter. 


