
 

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – februar 2015 

 

Arbeidet med studieplanen går nå inn i en ny og enda mer aktiv fase! Semesterstyrene for andre, 

tredje og fjerde studieår er nå oppnevnt, og vi har oppstartsmøte for alle 10. februar. Her er 

oversikten over ledere av semesterstyrene ved de instituttene som har semesteransvar: 

 

Semesterstyre Institutt med semesteransvar Leder av semesterstyret 

2. og 3. semester IBM Olav Tenstad 

5. semester K2 Atle Brun 

6. semester K1 Jan Hatlebakk 

7. semester K1 Kjell-Morten Myhr 

8. semester K1 Kari Indrekvam 

 

Et av medlemmene i Prosjektgruppen vil delta som ressursperson i hvert semesterstyre, slik at 

starten av arbeidet skal være så god som mulig. Semesterstyrene for femte og sjette studieår kan 

begynne sitt arbeid litt senere, og de vil bli oppnevnt slik at de kan starte til høsten. 

 

En rekke fag vil undervises i flere av semestrene. For flere av disse vil det være naturlig og nødvendig 

at fagmiljøet ved det instituttet hvor faget hører hjemme arbeider med hvordan faget best ivaretas – 

slik at det blir en så god progresjon utover i studiet som mulig. På denne måten kan semesterstyrene 

ha den kontakten med de enkelte fagene som er nødvendig for å få god sammenheng både mellom 

fagene og på langs i studiet. 

Undervisningsformer 

I september hadde vi to dager med workshops om gruppebaserte læringsformer, med «team-basert 

læring» som eksempel. En gruppe undervisere var på studietur til U.S.A. nå i januar, og besøkte 

Wright State University i Dayton, Ohio og Oakland Beaumont University i Detroit. Deltakerne var 

Edvin Schei, IGS, Knut Teigen, Olav Tenstad og undertegnede, de tre siste fra IBM.  

Disse to stedene har tatt i bruk team-basert læring (TBL) systematisk i medisinerutdanningen, og vi 

fikk både teoretisk oversikt og praktisk erfaring med denne metoden. Det var svært nyttig å se 

hvordan metoden her ble brukt sammen med andre, gode undervisningsformer som vi kjenner godt 

fra før, og hvordan TBL gav to av de elementene vi ønsker å bli bedre på: integrerende og 

oppsummerende læringsinnslag, og underveistesting. Vi vil komme tilbake til flere kurs og workshops 

her hos oss, slik at erfaringene kan videreformidles. 

Undervisningspris 

Edvin Schei ble i januar tildelt Olav Thon stiftelsen sin nasjonale faglige pris for fremragende 

undervisning innen medisin, for sitt arbeid med å introdusere praksis og profesjonsøvelse tidlig i 



studiet.   Les mer om pristildelingen på nettsiden til fakultetet: http://www.uib.no/mofa/85067/pris-

framifr%c3%a5-undervisning-til-edvin-schei 
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