
  Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – mars 2015 

 

Arbeid i semesterstyrene 3. – 8. semester 

Semesterstyrene for andre, tredje og fjerde studieår er nå alle i gang med møtevirksomhet. Det blir i 

tiden fremover viktig å få en løpende dialog mellom semesterstyrene og de fagområdene som er 

berørt, og de representantene som deltar i gruppene har et stort ansvar i å videreformidle og drøfte 

forslag med sine miljø underveis.   

Prosjektgruppen vil også bidra til å styrke kontakten mellom semesterstyrene, dels ved å bidra som 

ressurspersoner i møter og dels ved å kalle inn til fellesmøter. I første halvdel av mai kalles 

semesterstyreledere og semesterkoordinatorer sammen til et møte for statusoppdatering. 

 

Oversikt over semesterstyreledere og semesterkoordinatorer: 

Semesterstyre Institutt med 

semesteransvar 

Leder av semesterstyret Semesterkoordinator 

1.og 2. semester IBM Per Øyvind Enger Kristin Walter 
3. og 4. semester IBM Olav Tenstad (Bianca Nygård – foreløpig) 
5. semester K2 Atle Brun Janicke Liland Bjørke og Elin 

Heggernes 
6. semester K1 Jan Hatlebakk Lise Skålvik Amble og Kari 

Tollefsen Strømme 
7. semester K1 Kjell-Morten Myhr Aase Eide Osa og Lise Skålvik 

Amble 
8. semester K1 Kari Indrekvam Atle Baaserud/Eli Lundal Grøhn 

og Janicke Liland Bjørke 
 
 

Oppnevning av semesterstyrer for 9. – 12. semester 

Det var opprinnelig planlagt at semesterstyrene for femte og sjette studieår skulle begynne sitt 

arbeid etter sommeren, men etter innspill til og drøftinger i prosjektgruppen gikk det ut henvendelse 

til instituttene med forespørsel om representanter allerede nå i mars.  Semesterstyrene settes nå 

sammen og oppnevnes slik at arbeidet også i disse gruppene kan starte i april/mai. Det blir også for 

disse tilbud om oppstartsseminarer. 

 

Langsgående fag i studieplanen 

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. 



 

Kontakt og informasjon mellom semesterstyrene 

Det er nå opprettet en gruppe på Mi Side – Medisin 2015 – for å samle informasjon for gruppene i ny 

studieplan. Alle representanter og ressurspersoner i semesterstyrene er lagt inn som medlemmer og 

har fått informasjon om funksjonalitet.  

Skisse for andre semester 

Semesterstyret for første studieår vil rett over påske legge frem skissen for andre semester i 

studieplanen. Denne skal behandles i programutvalgene for odontologi og medisin, i tillegg til ved 

involverte institutt. 

 

Bachelor-master-organisering 

I studieplanarbeidet har vi hatt som mål å lage et studium organisert med en bachelor- og en 

masterdel. Det har vært en rekke grunner til dette, og en slik oppbygning har også gitt en oversiktlig 

plan med en klar akademisk profil. Dette arbeidet fikk støtte fra Kunnskapsdepartementet i 2012-13.  

Vi har det siste året hatt dialog med Kunnskapsdepartementet, og UiB har sommeren 2014 formelt 

bedt departementet om å få til en slik organisering av medisinstudiet. Departementet har vært klare 

på at UiB selv kan opprette en bachelorgrad, mens en organisering av hele studiet som en 

kombinasjon av en bachelor- og en mastergrad må støttes av KD og behandles av EU-organer. Nå har 

vi nettopp fått beskjed fra departementet om at de inntil videre ikke vil prioritere dette, og at 

medisinstudiet fortsatt vil være et «profesjonsstudium», altså et sammenhengende 6-årig studieløp 

som utdanner til cand.med. 

Dette får svært små konsekvenser for vårt studieplanarbeid. Vi legger opp til en todeling, og arbeider 

med opprettelse av en bachelorgrad som kan tildeles studenter som har fullført de tre første årene. 

De tre siste studieårene vil inneholde en fordypningsoppgave som har vært planlagt som en 

masteroppgave, men som nå vil få en annen betegnelse.  

Vi har oppfattet muligheten for å lage en bachelor+master-organisering av medisinstudiet som et 

godt tilbud om å følge opp europeiske retningslinjer for høyere utdanning, og et tilbud som følger 

opp noen av de politiske ønskene som har vært presentert. Nå tar vi departementets avgjørelse til 

orientering, og gjør uansett studiet så godt som mulig! 

 

Med ønske om en riktig GOD PÅSKE!  

Mvh,  
Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 
27. mars 2015  http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 

 


