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Forord 

 

Arbeidsgruppe 1 (AG1) fikk i april 2012 i oppdrag å lage et forslag til makrostruktur for 
ny studieplan  i medisin. Funksjonsperioden for AG1 går fram til juni 2013. 

AG1 skulle ta utgangspunkt i «Forslag til styrende prinsipper for ny studieplan i 
medisin» som ble utarbeidet i 2010 og de kommentarene som fakultetsstyret og 
dekanatet senere har kommet med i forhold til dette forslaget. 

En ny studieplan i medisin er en stor utfordring for fakultetet. Planleggingen og 
gjennomføringen krever nytenkning og samarbeid gjennom hele organisasjonen. Det må 
nødvendigvis være en overgangsperiode på minst 6 år hvor gammel og ny studieplan 
skal fungere side om side. I denne perioden skal alle studentene føle seg vel ivaretatt, 
enten de følger gammel eller ny studieplan. I overgangsperioden vil også de som 
underviser og de som organiserer studiet møte spesielle utfordringer. Alt dette gjør at 
grundig forarbeid er helt avgjørende for å lykkes. 

AG1 har vært bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer. Arbeidet 
i AG1 har vært preget av en grunnleggende positiv holdning til å gi UiB et moderne 
undervisningstilbud i medisin. Arbeidet har vært tidsintenst. Vi mener vi nå har kommet 
til et punkt i planleggingen hvor det er riktig å sende vårt forslag ut på en bred høring. 
Hvis en skal lykkes med en så stor omstilling av undervisningstilbudet er det helt 
nødvendig at en oppnår en felles forståelse av utfordringene og mulighetene og finner 
fram til en bred konsensus på fakultetet. 

Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til i den videre prosessen med en ny studieplan 
i medisin.  

 

Bergen 5.juli 2013 

 

Kjell Haug (leder) Else Fjøsne  Clara Grams Gjesdal Steinar Hunskår 
Eystein S Husebye Kristine Onarheim Olav Tenstad   Trond Markestad 
Ingvild F Sandøy Elling Ulvestad  Kristin Walter  Knut Øymar          
Lars B Engesæter Alfred Halstensen Torunn V Mikalsen (sekretær)   
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Føringer for arbeidet med ny studieplan: 

 

MANDAT 

Studieplan for medisinstudiet i Bergen  
Saksframlegg fra MOF 

Vedtatt juni 2010 

0. Sammendrag 

I dette notatet argumenteres det for en større studieplanendring for medisinstudiet, med 
følgende momenter: 
1) Sterkere integrering mellom basalfag, teori og pasientnær klinisk undervisning 
2) Tydeliggjøring av yrkesutdanningen og sterkere vektlegging av identitet som lege, utøving 
av legeyrket 
3) Bedre tidsmessig koordinering av undervisningen innen de ulike delene av studiet 
4) Minske undervisningsomfanget, motvirke ”curriculum overload” 
5) Samordne undervisningen og vurderingsformene med målene for læringsutbytte og 
styrking av de studentaktiviserende læringsformene 
6) Sterkere styring av form og innhold på emnene 
7) Legge bedre til rette for utveksling, både for innreisende og utreisende studenter 
8) Styrke og profesjonalisere undervisningssamarbeidet med både primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 
9) Sterkere modulisering, og vurdere Bachelor-Master-struktur 
Rammene for et prosjekt for studieplanendring beskrives også (i del 2). 

1. Bakgrunn 

Det er en lang historie med begrensete endringer i studieplaner og studieplanarbeid ved 
fakultetet. Medisinstudiet i Bergen kan sies å ha hatt en tradisjonell studieplan, med inndeling 
i preklinikk, paraklinikk og klinikk. De senere studieplanene har hatt en mer flytende grense 
mellom paraklinikk og klinikk i makroplanen, mens skillet mellom fag og emner har vært 
opprettholdt. Det har også vært gjort flere grep for å synliggjøre studiets hensikt i løpet av 
preklinikken, med innslag av klinikk i forskjellige varianter.  
Medisinstudiet i Bergen har lagt vekt på naturvitenskap og et forskningsmessig fundament. 
Den basalfaglige preklinikken hadde på 1970- og -80-tallet en varighet på 2 1/3 år, og ble 
kortet ned til 2 år og 9 uker, og senere til 2 år (2005). Den nåværende planen er basert på 150 
studenter pr. år, delt i to halvkull etter 2 år. Studieplanene for de to halvkullene er forskjøvet 
med ett semester.  
Undervisningen er i dag organisert i ett av sju programutvalg med emneansvar lagt til 
instituttnivået 
 

1.2 Utløsende faktorer for studieplanendring 
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1.2.1 Faktorer som er kommet opp internt 

Internasjonalt har utviklingen i medisinsk utdanning gått mot økende integrering av klinisk og 
basalfaglig læring. Dette har fått ulike former, fra svært integrerte studieplaner med 
pasientkontakt og klinisk virksomhet gjennom så og si hele studiet, til studieplaner med 
systematisk klinisk kontakt parallellt med og i samarbeid med øvrig undervisning. De øvrige 
tre fakulteter i Norge har i forskjellig grad og med noe forskjellig form lagt opp sine 
studieplaner for å oppnå økt integrering mellom basalfaglig, teoretisk undervisning og 
læringsformer med pasientkontakt.  
Studieplanen i Bergen har vært under påvirkning for å oppnå dette i større grad, og særlig har 
det vært forsøkt å få til en bedre synliggjøring av klinisk medisin tidlig i studiet. I nåværende 
studieplan gjøres dette med enkelttimer (45 min) spredt i løpet av de to første studieårene, 
hvor en klinisk underviser tar opp pasientrelaterte tema. Disse timene skal ta utgangspunkt i 
fagstoffet som forøvrig undervises i den aktuelle perioden, og det oppmuntres til å ha med 
pasient i undervisningen. 
 
Studentevalueringer har gjennomgående og ganske konsistent vist at studentene oppfatter de 
første årene i studiet som lite motiverende, og mange savner tydeliggjøring av studiet som en 
yrkesutdanning til pasientrettet virksomhet. Det har vært etterlyst tydeliggjøring av identiteten 
som lege og synliggjøring av hva det innebærer å utøve legeyrket. 

Tilbakemeldinger har også vist at det er en utfordring for kliniske fag og undervisningen 
senere i studiet at kunnskap og kompetanse som skulle oppnås tidligere i studiet ofte svikter 
når den aktuelle kliniske undervisningen kommer, altså at det er lang tid mellom læring av 
basalfag og tilsvarende klinikk. Det kan da være vanskelig å oppnå motivasjon for læring av 
basalfag, og det kan bli for lang tid før denne kompetansen skal utnyttes i klinisk 
sammenheng. 
 
Internasjonalt har utfordringen med ”curriculum overload” blitt lagt vekt på i arbeidet med 
medisinsk utdanning. Den totale kunnskapsmengden i praktisk medisin, og ikke minst i 
basalfagene som legger viktige premisser for klinisk praksis, har økt betydelig. Studietiden 
har vært den samme i svært lang tid, og en økning av studietiden er ikke realistisk. I EU er et 
medisinsk studium normert til 6 år eller minst 5500 timer. Dette innebærer at studieplanen blir 
tettpakket med lite tid både til læring, faglig fordypning og pasientkontakt, og dermed er 
prioritering og utvalg av lærestoff blitt viktig. Det arbeides, riktignok noe spredt, med et 
kjernepensum (”core curriculum”) for medisinsk grunnutdanning for å møte denne 
utfordringen. 

 
1.2.1 Faktorer som er kommet opp eksternt 

Tidlig i vårsemesteret 2009, under et innledende møte i forbindelse med strategiprosessen ved 
MOF, ble det gitt muntlig informasjon fra Helsedirektoratet om at det planlegges å øke 
studiekapasiteten i medisin i Norge med 200 studenter. Bakgrunnen ble sagt å være dels at en 
ønsker å redusere omfanget av norske medisinstudenter i utlandet, og dels at en så økning i 
studentopptaket som et inntak for å kunne påvirke innretningen på innholdet i 
medisinutdanningen for å understøtte større reformer i helsepolitikken. Denne 
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argumentasjonen ble lagt ut som en pressemelding på direktoratets nettsider vårsemesteret 
2009. Etter dette har saken ligget i bero, og i dialogen med eget departement 
(Kunnskapsdepartementet) har ikke et økt opptak for medisinsutdanningen av dette omfanget 
vært tema. Det har derimot vært et tema i samarbeidssamtaler mellom de fire medisinske 
fakultetene, både på studiedekan-nivå og på dekan-nivå. Hvis UiB kan eller ønsker å påta seg 
økt studentopptak, er det rimelig å tenke seg 50-75 flere studenter, av et totalt antall nasjonalt 
på 200-225 flere studenter pr. år. 
 
Parallelt med diskusjonen om studiekapasitet la regjeringen frem stortingsmeldingen om 
Samhandlingsreformen i juni 2009, hvor det ble presentert et økt samarbeid mellom 
helsetjenester på alle nivåer, lokalt og regionalt. Dette innebærer også en styrking av 
primærhelsetjenesten og sykehjemstjenesten, og økt samarbeid mellom lokale og sentrale 
helsetjenester på spesialistnivå. I en ny studieplan må vi forholde oss til dette, og styrke 
allmennmedisinens og aldersmedisinens plass. Samtidig må vi øke vekten på samarbeid 
mellom sykehusene som kompetansesentra med de lokale helsetjenestene. 
 
 
1.3 Utfordringer ved den eksisterende studieplanen  

• Studieprogrammet oppfattes i dag som fragmentert, både faglig og administrativt. Det 
oppfattes at det er for lite sammenheng og koordinering mellom basalfag, parakliniske 
og kliniske fag, og mellom kliniske fag.  

• Det klare skillet mellom basalfag og klinikk oppfattes som uhensiktsmessig.  
• Studentevalueringer viser at studentene vanskelig oppfatter studiets mål i løpet av de 

første 1-2 årene av studiet, og mener at læringssituasjonen domineres av basalfaglig 
stoff som de lett oppfatter som mindre aktuelt og relevant for deres studium.  

• En overfylt studieplan med ”curriculum overload” fører til eksamensstyrt læring og 
oppgavepugging for eksamen.  

• Det er stor vekt på spesialitetsstyrt og sentralisert medisin, og lite vekt på samarbeid 
mellom lokale helsetilbud og institusjonshelsetjenesten.  

• Undervisning og vurderingsformer er i utakt med målene for læringsutbytte. 
Evalueringer tyder på at konflikter mellom læring og eksamen ikke er uvanlige. 

• Både programsensorrapporter og studentevalueringer tyder på at det bør benyttes mer 
studentaktiviserende læringsformer. 

• Det er en rekke eksempler på for lite kommunikasjon mellom de forskjellige 
komponentene i studieplanen, både innen emner og mellom emner.  

• Det er få sentrale virkemidler for styring. Emnenes form og innhold styres 
desentralisert på instituttnivå.  

 
1.4 Ønskede elementer i ny studieplan - føringer fra fakultetsledelsen  

Følgende elementer bør inngå i en medisinsk studieplan:  
Medisinstudiet er en helsefaglig profesjonsutdanning som er naturvitenskapelig basert. 
Elementer som etikk, samhandling og kommunikasjon må vektlegges gjennom hele studiet. 
Studiet og undervisningsmetodene skal være forskningsbaserte. I et profesjonsstudium bør det 
integrerende elementet være basert på en pasients tilstand.  
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Studieplanen må være basert på beskrivelser av læringsutbytte, ref. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (2009). Undervisnings- og læringsformer må velges ut fra forventet 
læringsutbytte, og vurderingsformene og innhold i vurderingene (eksamen) må baseres på det 
samme. Mekanismer for å oppnå større vekt på studentaktiviserende læringsformer må 
vurderes.  
 
Det er en felles utfordring for medisinske studieprogrammer at studiene fylles opp med 
fagstoff, og en ny studieplan må inneholde mekanismer for å velge og begrense læringsstoffet 
ut fra et grunnleggende behov. Det arbeides med en felles norsk beskrivelse av et 
kjernepensum (”core curriculum”) for medisinstudiet. Kunnskap og ferdigheter utover dette 
må legges opp som frivillig pensum og til spesialistutdanningene. I grunnutdanningen må det 
dermed legges vekt på ferdigheter i innhenting av kompetanse, og på legens rolle som 
veileder i innhenting og bruk av helseinformasjon.  
 
Det er nødvendig å bedre mulighetene for internasjonal studentutveksling, i begge retninger. 
Dette innebærer at følgende muligheter må vurderes nøye:  
- Modulbasert studium  
- En eller flere engelskspråklige moduler  
- Studieplan tilpasset studier i andre land (sammensetningen av modulene)  
- Modulene bør være på hele eller halve semestre (9 uker, 18 uker). Moduler som anbefales 
for studentutveksling bør være på minimum 3 mnd. 
 
Eksamen må gjenspeile læringsutbytte og undervisningsformer. Det er rimelig å vurdere mer 
integrerte moduleksamener. Økonomiske vurderingsformer slik som flervalgsprøver på 
vurderes, og det må legges vekt på både læring og vurderinger av ferdigheter.  
 
Den basalfaglige delen av studiet (bachelor-delen, i særlig grad de to første årene av studiet) 
bør i større grad være integrert med klinikk. Dette gjelder både tradisjonell klinikk, 
samfunnsmedisin, etikk og kommunikasjon. Det må legges vekt på merkevarebygging, og å 
synliggjøre studiet som et godt profesjonsstudium.  
 
Bruk av andre sykehus i helseregionen:  
- Det er begrenset kapasitet til klinisk undervisning ved Haukeland Universitetssykehus.  
- Andre sykehus har bygget opp undervisningskompetanse i varierende grad på flere felt.  
- Det er i de senere årene bygget opp forskningskompetanse på en rekke felt ved sykehus i 
helseregionen.  
- Samarbeidende sykehus er interessert i å spille en mer sentral rolle i medisin-utdanningen.  
- Det er ikke rimelig å basere seg på at noen andre sykehus eller universiteter i regionen kan 
eller skal tilby eget, fullt klinisk medisinstudium.  
- Muligheten for at hele moduler kan gis selvstendig ved et samarbeidende sykehus bør 
vurderes. Det må da etableres UiB-organisasjon ved sykehuset for å ivareta organisering, 
kvalitetssikring og selve undervisningen. Modulene kan gis for hele eller for deler av kullet, 
og innebærer da både undervisningsopplegg og vurdering (eksamen). Valg av moduler må 
baseres både på  
a) behovet for undervisningskapasitet og  
b) kompetansen ved sykehuset  
c) logistikk/mulighet for studentboliger 
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Primærhelsetjenesten bør brukes i undervisningen i vesentlig større grad enn i nåværende 
studieplan. Dette er naturlig ut fra Samhandlingsreformen, og det er mulig at det vil legges 
undervisningsplikt til den kommunale primærhelsetjenesten.  
 
Det må vurderes om et modulbasert studium kan tilpasses til en bachelor-profesjonsstudium-
inndeling av studiet (3 + 3 år). En bachelorgrad vil kunne være grunnlag for masterstudier i 
andre fag, som medisinsk-biologiske fag, og for videre studier i f.eks. helseøkonomi og 
helsejus. 
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Forslag til målsetningen med profesjonsstudiet i medisin 

ved Universitetet i Bergen 

 

Profesjonsstudiet i medisin ved UiB skal gi studentene en faglig plattform som kvalifiserer 
for turnustjeneste eller nybegynnerstillinger innenfor en hvilken som helst medisinsk 
spesialitet. Studiet skal være en grunnutdannelse for all videre spesialistutdannelse. Etter 
studiet skal de kunne arbeide som klinikere, forskere, formidlere, helseledere og i offentlig 
forvaltning i første- og annenlinjetjenesten. 

Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om behandling av sykdom og 
skader.  De skal få trening i å håndtere akuttmedisinske problemstillinger, få opplæring og 
tilbakemelding på  anamneseopptak, kliniske undersøkelser og differensial-diagnostiske 
vurderinger. De skal også få erfaring med å planlegge videre utredning og behandling i 
samråd med pasient, pårørende og samarbeidspartnere og i samsvar med legens 
samfunnsansvar.  

Studiet skal gi studentene en bred og oppdatert kunnskapsbase, muligheter for faglig 
fordypning og grunnlag for ny kunnskapshåndtering og kritisk kildesortering. 

Studiet har som overordnet mål å utdanne leger som setter pasientene i sentrum. De skal 
kunne møte pasienter og pårørende med empati og respekt. Studentene skal derfor trenes i 
god kommunikasjon med pasienter og pårørende gjennom hele studiet. 

Undervisningen skal være integrert med et helhetlig fokus og forståelse for helse og 
sykdom. Studentene skal få innsikt i risikofaktorer for sykdom, og erfaring med 
forebyggende tiltak på individ- og samfunnsnivå. 

Medisinerstudiet skal fokusere på de viktigste helseproblemene, og studentene skal få 
innsikt i den nasjonale og globale sykdomsbyrden, og helseulikhetene mellom land og 
innenfor landegrensene. 

Studentene skal få innsikt i etikk, menneskerettigheter, det norske helsevesenets 
organisering, helseøkonomiske prinsipper og helsepolitiske vurderinger slik at de kan 
identifisere og håndtere etiske dilemmaer i den kliniske hverdagen og i spørsmål som angår 
helsetilstanden i befolkningen. 
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Forslag til makrostruktur for en ny studieplan 

til profesjonsstudiet i medisin: 

 

Fakultetsledelsen og Styringsgruppen for ny studieplan har presentert en rekke 
problemstillinger som de ønsket at AG1 skulle diskutere. Innenfor den begrensede 
funksjonsperioden som AG1 har hatt til rådighet for dette arbeidet har vi vært nødt til å 
prioritere det vi mener er de viktigste punktene i forhold til en ny studieplan. Det gjenstår 
derfor noen problemstillinger som styringsgruppen har reist, som AG1 ikke har belyst i 
tilstrekkelig grad. Vi mener allikevel at vi har gitt føringer for en makrostruktur for hele 
studiet som gjør at fakultetsledelsen kan sette ned arbeidsgrupper som kan starte arbeidet med 
å detaljplanlegge studieplanen semester for semester.  

Vi har samlet vårt forslag i 48 punkter. I tillegg presenterer vi et forslag til faglig inndeling av 
hvert enkelt semester hvor vi også beskriver hvilke fagmiljøer som bør være ansvarlige for 
undervisningen og den innbyrdes fordelingen mellom disse.  

 

1. 160 studenter blir tatt opp hvert år i august måned til en 6-årig profesjonsutdannelse i 
medisin. De første 3 årene av studiet utgjør et bachelor-studium. Fordelen med en 
bachelor-master inndeling er at profesjonsstudiet i medisin får samme struktur som 
andre universitetsstudier. Det gir også mulighet for at studenter etter 3 år på 
medisinerstudiet kan gå ut av studiet med en bachelorgrad i medisin som de eventuelt 
kan bruke til andre studieretninger. Det legges ikke opp til at studentene skal skrive en 
bacheloroppgave. 

2. De siste 3 årene av studiet utgjør et master-studium hvor studentene også skriver en 
masteroppgave (20 studiepoeng). Det er nødvendig med et 3-årig masterløp for å få 
plass til et studium som omfatter 5500 timer. Fordelen med en masteroppgave er at 
alle studentene får tid til fordypning og skrivetrening og noe forskningserfaring.  

3. Studiet defineres som et fulltidsstudium på 45 timer per uke. Dette er i 
overenstemmelse med NOKUT sin tilsynsforskrift hvor det blant annet heter: 
«Forventet arbeidsomfang skal være i samsvar med ECTS hvor et studieår er 1500-
1800 arbeidstimer». Vårt forslag innebærer (18uker+18uker+4uker) x 45 timer= 1800 
timer. Vi legger med dette opp til at det å studere medisin er et krevende full-tids 
studium 5 dager i uken. Kjernearbeidstiden vil være kl. 08-16 mandag til fredag i 
tillegg til 5 timer ekstra studietid på kveldstid/helger. Ved å sette av tid til egen lesning 
innenfor kjernearbeidstiden, foreslår vi at faste undervisningsfrie lesedager (onsdager) 
avvikles. Ved å innføre en ordning hvor minst 14 timer av arbeidsuken ikke skal være 
belagt med formalundervisning, men være forbeholdt egen studieaktivitet, vil 
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studentene allikevel ha mulighet for å styre mye av arbeidsdagen slik det passer den 
enkelte.  

4. Høstsemesteret og vårsemesteret vil være like lange (18 uker), med unntak av første 
semester som blir på 22 uker. Høstsemesteret avsluttes i månedskifte januar/februar. 
Dermed vil semesterinndelingen passe bedre med andre europeiske universiteter og 
dermed legge forholdene bedre til rette for bilateral studentutveksling. I den kliniske 
delen av studiet (siste 3 årene) er høstsemesteret for A-kullet identisk med 
vårsemesteret for B-kullet. 

5. De 4 første ukene av høstsemesteret i 3.-6. studieår er fleksible kurs kalt 
«høstkursene». Høstkursene skal gi mulighet for fleksible undervisningstilbud av 
dager til ukers varighet. Undervisningsmiljøene kan ta initiativet til nye kurs på 
områder som ikke er tilstrekkelig dekket i det ordinære studietilbudet. Kursene kan 
være norskspråklige eller engelsk språklige. Noen høstkurs kan være obligatoriske, 
andre frivillige tilbud, men studentene må dokumenter at de følger 4 ukers kurs hver 
høst. Høstkursene kan arrangeres hvert år eller med noen års mellomrom. Det kan 
arrangeres flere parallelle kurs og studentene kan selv velge hvilket studieår de ønsker 
å følge det enkelte kurset. Den første høsten vil de fleste studentene ta Ex.phil og det 
vil derfor ikke være et spesielt «høstkurs» for kullet. De studentene som allerede har 
tatt Ex.phil kan følge høstkursene som arrangeres for senere kull.  

6. 2. studieår starter studentene med et 4 ukers høstkurs om pleiepraksis på sykehjem. 
Hensikten er at alle studentene skal få en innføring i pleie og omsorg, samt hygieniske 
prosedyrer i helsevesenet. Kurset skal kvalifisere studentene til å ta arbeid som 
pleiemedhjelpere på sykehjem og sykehus. Alle studentene skal dokumentere at de 
enten før eller i løpet av 2. studieår har arbeidet minst 4 uker på et sykehjem.  

7. Høstkurset 4. eller 5. studieår kan benyttes til arbeid med masteroppgaven.  

8. Det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe som skal planlegge det faglige innholdet og 
organiseringen av høstkursene. 

9. Høstsemesteret 4. studieår blir et «ventesemester» for halvparten av studentene. Det er 
nødvendig å dele kullet omtrent midtveis i studieløpet fordi den kliniske delen av 
studiet ikke har kapasitet til å ta i mot 160 studenter ad gangen. Vi foreslår at 
høstsemesteret i 4. studieår blir ventesemester for halve kullet før de begynner på 
masterstudiet. Dette er en forskyvning i forhold til dagens ordning hvor 
ventesemesteret er høstsemesteret 3. studieår. Bachelor-delen bør være en 
sammenhengende studieperiode og bør ikke stykkes opp av et ventesemester, spesielt 
for de studenter som evt vil avslutte medisinerutdannelsen etter endt bachelor-del. 
Forskyvningen av ventesemesteret mener vi derfor er en konsekvens av at vi skal ha 
en bachelor-master-inndeling av studiet. Uansett hvor i studiet vi plasserer et slikt 
ventesemester vil det være utfordrende. Så lenge vi bare skal ha opptak av alle 
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studentene en gang i året kommer vi sannsynligvis ikke utenom en slik ordning. Da vil 
det være svært viktig at ventesemesteret blir mest mulig attraktivt. Vi har diskutert 
forskjellige modeller for å oppnå dette:  

10. En mulighet er at studentene knyttes opp mot en klinisk sykehusavdeling (hospiterer) 
og går inn i et strukturert opplegg med fordypning i et klinisk fag. Vi bør da forsøke å 
lage opplegget slik at dette vil kunne gi studiepoeng. På den måten vil studentene 
kunne opprettholde studielåns-rettigheter. I tillegg vil dette kunne være en kompetanse 
de vil kunne ha nytte av når de skal søke turnusplass eller nybegynner-stillinger etter 
endt studium.  

11. En annen mulighet er at vi opprettholder og eventuelt utvider opplegget med 
undervisning i global helse og tilhørende studiereise. Også dette vil kunne gi 
studiepoeng og lånekasse-rettigheter. Dette kurset kan være engelsk-språklig og kan 
kombineres med et undervisningsopplegg i allmennmedisin og samfunnsmedisin for 
studenter som kommer på utveksling til Norge.  

12. En tredje mulighet er at vi legger inn i ordningen for Forskerlinjen at de som velger 
denne linjen kan bruke ventesemesteret som del av det forskningsåret de skal ha i 
løpet av studietiden. 

13. Hele studiet er organisert i 3 langsgående søyler.  Den innbyrdes vekting i form av 
studiepoeng mellom søylene varierer fra semester til semester, men utgjør 60 
studiepoeng samlet for hvert studieår, til sammen 360 studiepoeng. 

14. Fagsøylen definerer det fag-spesifikke innholdet i profesjonstudiet i medisin. 
Fagsøylen utvikles gradvis fra normale funksjoner og friske organsystemer til 
sykdomsprosesser og organsvikt.  

15. Profesjonssøylen definerer den profesjonelle utøvelsen av legeyrket. Profesjonssøylen 
utvikles gradvis fra observasjon og assistanse til selvstendig arbeid med pasienter. 

16. Den akademiske søylen definerer den generelle, akademiske delen av 
profesjonsstudiet i medisin og skal sette undervisningen i fagsøylen og 
profesjonssøylen inn i en akademisk kontekst. Studentene skal også lære 
forskningsmetode, og arbeidet med  masteroppgaven vil inngå som en del av denne 
søylen. 

17. AG1 har diskutert en modell som er tatt i bruk ved flere toneangivende universiteter i 
Europa og Nord-Amerika der  mye av den kliniske undervisningen gjennom hele 
studiet er bygd opp rundt ca 100 kliniske problemstillinger med vekt på utredning, 
diagnostikk, behandling og oppfølging ( eks slapphet, magesmerter, hodepine). Vi 
mener dette er en interessant modell som bør utredes nærmere. En slik modell lar seg 
tilpasse til den makrostrukturen vi har foreslått. 
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18. Preklinisk, paraklinisk og klinisk undervisning bør gjøres mer integrert. Studentene 
bør møte klinikken allerede i 1. semester mens prekliniske fag er representert i studiet 
helt fram til 12. semester. Forelesere fra prekliniske fag vil ikke nødvendigvis 
undervise selv i de siste semestrene, men fagene skal være representert i 
semesterstyrene og delta i arbeidet med undervisningskasuistikker og semesterprøver. 
Hovedtyngden av den prekliniske undervisningen foregår de 2 første studieårene, av 
den paraklinisk undervisning i 2.-4. studieår og av den kliniske undervisningen i 3.-6. 
studieår. 

19. De tre kliniske hovedfagene allmennmedisin, indremedisin og kirurgi blir vektet 
omtrent likt i forhold til studiepoeng. 

20. I forhold til dagens studieplan («Medisin 2005») er spesielt allmennmedisin og 
eldremedisin styrket. Dette er i tråd med styringsgruppens føringer. I tillegg blir 
særoppgaven utvidet til en masteroppgave. De fleste andre emnene må  reduseres med 
10-25% i forhold til dagens studiepoengfordeling. Det betyr at alle emnene må ha en 
ny gjennomgang av sine læringsutbyttebeskrivelser. De fleste emnene må redusere 
sine læringsutbyttebeskrivelser for å motvirke den curriculum overload som preger 
medisinerstudiet i dag. Dette  er en helt sentralt oppgave i det videre arbeidet med å 
detaljplanlegge den nye studieplanen og bør gjøres av de som kjenner dagens 
undervisning i de aktuelle emnene.   

21. Det foreligger en oppdatert oversikt med emnebeskrivelser for dagens studieplan 
(«Medisin 2005») fra april 2012. AG1 mener at denne emnebeskrivelsen, hvor 
læringsutbytte og krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er 
spesifisert for hvert enkelt undervisningsemne, bør være veiledende for de 
arbeidsgruppene som skal detaljplanlegge de enkelte semestrene. AG1 har imidlertid 
gitt noen føringer for det videre arbeidet ved å angi hvilke fag som bør samarbeide om 
de enkelte undervisningsemnene, om den prosentvise fordelingen mellom fagene og 
de overordnede føringene som gjelder for antall undervisningstimer per uke. 

22. Det vil bli gitt færre forelesninger. Plenumsundervisning i form av forelesninger 
reduseres til maksimum 10 timer per uke og legges til tidsrommet kl 13-16 mandag til 
fredag. I tillegg skal annen timeplanfestet undervisning begrenses til et gjennomsnitt 
på 9 timer per uke, unntatt de ukene studentene har heldagsundervisning ved kliniske 
avdelinger i Helse Vest. De fristilte undervisningsressursene vil bli brukt til 
smågruppe undervisning og veiledning av masteroppgaven. 

23. Det legges opp til å videreføre en viss grad av samundervisning med odontologi og 
ernæring det første året der det er faglig og ressursmessig velbegrunnet, men det er 
viktig at alle 3 fagene også har separat undervisning som fokuserer på fagspesifikke 
problemstillinger og profesjonsidentitet. AG1 har hatt møte med Programutvalget for 
odontologi som mente at forslaget til ny studieplan for medisin ikke ville skape 
problemer i forhold til samundervisning i framtiden.  Det er et mål også på odontologi 
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å redusere curriculum overload, legge til rette for mer egen lesning og gi mer 
profesjonsspesifikk undervisning i første sstudieår. 

24. Exphil er et emne på 10 studiepoeng hvor vi foreslår å inkludere etikk (om helse og 
rettferdighet), evidensbasert medisin, bibliotekkurs og en litteraturoppgave om akutt 
medisin eller sosial ulikhet og helse. 

25. Gjennomgående fag som farmakologi, klinisk biokjemi, genetikk, patologi m fl bør ha 
noe undervisning som presenterer overordnede fagspesifikke problemstillinger. Den 
øvrige undervisningen i slike fag bør integreres med annen klinisk undervisning. 

26. Studentene blir oppfordret til å ta deler av studiet og deleksamener ved andre 
studiesteder, men det er studentenes ansvar å tilegne seg de kunnskapene og 
ferdighetene som blir undervist ved MOF det semesteret. Alle studentene vil ha den 
samme avsluttende hovedeksamen ved slutten av 12. semester. Det er en overordnet 
målsetning at flest mulig studenter skal ha et studieopphold ved et annet universitet, 
fortrinnsvis i utlandet, i løpet av studietiden. Dette bør først og fremst skje ved 
bilaterale utvekslinger med universiteter vi har inngått forpliktende samarbeidsavtaler 
med i tilslutning til det engelsk-språklige semesteret som nå introduseres.  Andre 
universiteter kan også være aktuelle, men det vil medføre mer administrativt arbeid 
pga kvalitetssikring av studieopplegg mm.  

27. MOF bør velge et begrenset antall europeiske universiteter, gjerne Nord-Europa eller 
Skandinavia, som sine hovedsamarbeidspartnere for studentutveksling. Alle danske 
medisiner-utdannelser er nå organisert som et 3+3-årig bachelor-masterstudium. De 
svenske, tyske og nederlandske medisinerutdannelsene er også relativt like det vi har i 
Norge og gir gode muligheter for utveksling. Fordelen med de skandinaviske og tyske 
studentene er at språkproblemene er relativt små. Flere av disse universitetene har 
også tatt i bruk moderne pedagogiske metoder, og studentene fra Bergen som har vært 
på utveksling, gir jevnt over meget gode tilbakemeldinger om disse studiestedene. 

28. Vi mener at MOF uansett bør ha en liberal holdning til utveksling. For å signalisere 
viktigheten av utveksling mener vi at hovedprinsippet bør være at utveksling kan skje 
«når som helst i studieløpet». Ved å innføre semesterprøver hvor studentene blir testet 
i alt de har hatt så langt i studiet i tillegg til en avsluttende hovedeksamen ved 
avslutningen av 12. semester, vil vi ha tilstrekkelig kvalitetskontroll i forhold til 
studentenes kunnskapsnivå og ferdigheter. Dette vil også ansvarliggjøre studentene i 
forhold til egen læring 

29. Styringsgruppen har bedt AG1 om å peke ut noen universiteter som egner seg spesielt 
godt for studentutveksling. Vi har ikke funnet noen europeiske universiteter som har 
en studieplan som ligner på vår studieplan, semester for semester. Erfaringen har 
imidlertid vist at de studentene som er motivert for å reise ut og ta deler av studiet 
andre steder klarer dette med nåværende studieplan. Vi kan ikke se at den studieplanen 
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vi nå foreslår, vil gjøre utveksling vanskeligere. Den semesterinndelingen vi foreslår 
(4 uker høstkurs, høstsemester fra medio september til februar og vårsemester fra 
februar til juni) vil passe bra med de fleste andre universiteter i Europa. Det engelsk-
språklige Kvinne-Barn semesteret vil egne seg godt for bilateral utveksling. Det 
semesteret hvor studentene skal arbeide med masteroppgaven vil også egne seg godt 
for utveksling. En tredje mulighet for å ta i mot engelsk-språklige studenter er å lage et 
tilbud koblet opp mot under visningen i Global health i ventesemesteret etter 3. 
studieår. Mens våre studenter kan reise på en studietur midtveis i semesteret kan 
utvekslingsstudenter få et engelsk-språklig undervisningstilbud om Public Health and 
Primary Health Care. Dette er noe som mange utenlandske studenter etterspør. 

30. Hvert semester planlegges og gjennomføres under ledelse av et semesterstyre med en 
semesterleder. Det er også semesterstyret som er ansvarlig for semesterprøvene. 

31. Det arrangeres vurderinger/prøver ved avslutningen av hvert semester. Studentene 
testes i det de har lært i løpet av semesteret, og de vil også få enkelte spørsmål fra fag 
de har hatt tidligere.  

32. OSCE (Objective structured clinical examination) med Ferdighetssenteret som 
ramme, foreslås som test to ganger i løpet av studiet (3. og 6. studieår). Dette vil gjøre 
at studentene benytter Ferdighetssenteret regelmessig gjennom hele studiet. Den andre 
testen ved slutten av 12. semester bør være en full-skala OSCE. Samtidig bør det 
arrangeres en skriftlig, casebasert avgangseksamen som dekker hele studiet. 

33. AG1 anbefaler at MOF i samarbeid med de tre andre medisinske fakultetene i Norge 
diskuterer muligheten av nasjonale læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiet i 
medisin, felles nasjonal avgangseksamen og felles opplegg for karakterer. 

34. Alle studentene har tjenestekort som skal dokumentere at de har gjennomført en 
spesifisert liste over oppgaver i løpet av studietiden.  Tjenestekortet bør være detaljert 
og omfattende for å sikre at studentene lærer seg de praktiske prosedyrene og 
kommunikative ferdighetene de er forventet å kunne når de er ferdig utdannet. 
Tjenestekortet bør også kreve dokumentasjon av praktisk tjeneste på sengeposter, 
poliklinikker, allmennpraksis, sykehjem og akuttmottak tilsvarende det omfang som 
studieplanen legger opp til. Tjenestekort er allerede tatt i bruk i deler av 
undervisningen. Vårt forslag innebærer at tjenestekortet blir enda mer omfattende og 
følger studenten gjennom hele studieløpet. Det kan måle ferdigheter både kvantitativt 
og kvalitativt i forhold til læringsutbyttebeskrivelser. På den måten vil tjenestekortet 
kunne bli et viktig redskap for å måle kunnskaper, ferdigheter, generell kompetanse og 
holdninger. En egen arbeidsgruppe bør gå videre med å detaljplanlegge tjenestekortet. 
Det er mulig at en elektronisk versjon knyttet opp mot MiSide vil være 
hensiktsmessig. Tjenestekortet kan ha «sjekk-punkter» som krever at den enkelte 
student har observert og utført prosedyrer under veiledning, gjennomført klinisk 
tjeneste i det omfang som er beskrevet under «Klinisk undervisning ved 
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sykehusavdelinger og poliklinikker/sentra», laboratorieøvelser, innleverte oppgaver 
mm før de får gå opp til eksamen. 

35. Alle studentene plasseres alfabetisk i tutorgrupper (8-10 studenter i hver gruppe) første 
semester. Tutorgruppene møtes 1 gang i måneden og ledes av erfarne leger fra 
allmennpraksis, helseforetaket eller fakultetet. Tutorgruppene skal ta opp spørsmål og 
problemer knyttet til profesjonsrollen og tematikken på hver samling skal relateres til 
hvor i studiet studentene er og hva de har opplevd som studenter. En vil trenge  ca 120 
klinikere som tutorer ( Hvert kull trenger 20 tutorer). Tutorgruppene etableres for de 
første 3 studieårene (bachelor-delen). Deretter brytes gruppene opp og det etableres 
nye tutorgrupper for de neste 3 studieårene (masterdelen). Hensikten med å bryte opp 
gruppene er at de skal revitaliseres og at studentene skal møte 2 tutorer i løpet av 
studietiden. Tutorgruppene skal ha en mal for sitt arbeid, men med store frihetsgrader 
slik at studentene skal ha mulighet til å ta opp spørsmål og problemer i forhold til 
profesjonsrollen de skal inn i. 

36. Vi foreslår heldags klinisk undervisning for hele kullet på DPS’og psykiatriske 
avdelinger i 6. semester, på andre kliniske avdelinger i Stavanger, Haugesund og 
Førde i 8. og 9. semester og hos allmennpraktikere på Vestlandet i 11 semester. 

37. Den øvrige kliniske undervisning på sykehus, sykehjem og i allmennpraksis er 
halvdagsundervisning i Bergensområdet. Studentene kan ha slik undervisning fra kl 
08-12 og annen form for undervisning på campusområdet etter lunch. På en gitt dag 
vil noen studenter ha klinisk undervisning, noen ha ferdighetstrening eller 
laboratoriekurs og andre ha lesetid før lunsj, mens hele kullet er samlet til 
fellesundervisning etter lunsj. 

38. Laboratorieøvelser arrangeres enten fram til lunsj eller hele dager der det er 
nødvendig. 

39. 2. semester skal studentene være hos allmennpraktiker 2 halve dager. Hvis MOF 
ansetter noen allmennpraktikere i Bergen i 50% stillinger kan de ha studenter fast fra 
kl 08-12 hver dag. Hver student vil da kunne være utplassert hos allmennpraktiker 2 
dager i løpet av andre og syvende semester. Det må være klart definerte beskrivelser 
av læringsutbytte ved denne undervisningen. De vanligste praktiske prosedyrene og 
deler av kommunikasjonstreningen kan legges til denne utplasseringen. 

40. 2.-5. semester vil det bli gitt kliniske undervisning (halve dager) på Haraldsplass 
Diakonale Sykehus (HDS). Dette vil erstatte dagens propedeutiske 
undervisningstermin.  

41. 6. semester skal studentene være 4 uker (hele dager)  på et distriktspsykiatriske senter 
(DPS) eller på en psykiatrisk sykehusavdeling, pluss 2 hele dager i allmennpraksis 
eller på sykehjem med fokus på psykiatri. MOF bygger for tiden opp et Senter for 
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sykehjemsmedisin med flere universitetsstillinger, og undervisningsoppgaver kan 
legges dit. I første omgang foreslår vi at studentene har pleiepraksiskurs på sykehjem, 
at de praktiserer som pleiemedhjelpere minst 4 uker før avslutningen av 2 studieår og 
at de har klinisk tjeneste 2 halve dager i 6. semester for å lære om psykiske lidelser 
blant eldre på institusjon. Det bør utarbeides samarbeidsavtaler om 
undervisningsstillinger ved sykehjem i Bergensregionen. 

42. 7. semester skal studentene være  4 uker (halve dager) på en klinisk avdeling på 
Haukeland Universitets Sykehus (HUS). Her skal de delta i vanlige aktiviteter på 
avdelingen og lære generell medisinsk undersøkelseteknikk, diagnostikk og 
behandling. Hver avdeling skal bare ha 2 studenter ad gangen. Det betyr at de skal få 
tid til å bli kjent på avdelingen og gradvis kunne utføre en del kliniske oppgaver under 
veiledning fra legen(e) som har fått ansvar for å følge opp studentene. Vi mener det er 
viktigere at studentene får oppleve tilhørighet til en avdeling og blir regnet som en del 
av et team enn at de skal rekke å komme innom mange forskjellige avdelinger. 

43. 8. semester skal studentene være 9 uker (hele dager) ved Stavanger 
Universitetssykehus (SUS), Haugesund sykehus eller Førde Sentralsjukehus og ha 
klinisk undervisning i indremedisin, kirurgi, røntgen og anestesi i samme omfang som 
i dag. De skal også få undervisning om samhandlingstjenester av 
praksiskoordinatorene på sykehuset. 

44. 9.semester skal studentene være 6 uker (hele dager) ved HUS, SUS, Haugesund 
sykehus eller Førde Sentralsjukehus og ha klinisk undervisning i pediatri og 
gynekologi/ obstetrikk. 

45. 11. semester skal studentene være  6 uker (hele dager) i allmennpraksis hos leger på 
Vestlandet. Det opprettes 80 universitetslektorater for allmennpraktikere på Vestlandet 
som vil ha studenter 6 uker i 11. semester (vår og høst). Legevakt vil være en naturlig 
del av undervisningen i allmennmedisin under praksisperioden. Men i tillegg bør 
legevakttjeneste kunne inngå i studiet knyttet til Bergen legevakt og omliggende 
legevakter med tanke på det store kliniske akuttmateriale som finnes der. Dette vil gi 
læringsutbytte for de fleste fag, men spesielt pediatri, indremedisin, kirurgi og 
ØNH/Øye. 

46. Noen forelesningstimer i kliniske fag skal være integrert mellom forskjellige kliniske 
spesialiteter (f eks pediatri-allmennmedisin) slik at studentene kan følge diagnostikk 
og behandling i et vertikalt og horisontalt samhandlings-perspektiv. 

47. Alle studentene i 5. studieår skal lede kollokviegrupper for studenter fra  2., 3. og 4. 
studieår. I hver gruppe er det 2 studentveiledere som leder 6 studenter. Det må 
utarbeides kasuistiske problemstillinger som gruppene skal arbeide med. Det må også 
lages et eget opplegg for veiledning av studentveilederne. På denne måten får alle 
studentene strukturert erfaring med å undervise og veilede kolleger. 
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48. Ordningen med lønnede stillinger for spesielt interesserte studenter som deltar i 
undervisningen i enkelte fag og på Ferdighetssenteret er god og bør utvikles videre. 

 

Noen foreslåtte endringer av emnetitler 

Nye emner Nåværende emnetittel/område 

Bevegelsesapparatet (del 1) Muskel- og skjelettsystemet (MED1MANA) 

«Fra celle til  makrostruktur» Biomedisinsk basalblokk 

Bevegelsesapparatet (del 2) Ortopedi, fysikalsk medisin, reumatologi 

Eldremedisin Geriatri 

Sirkulasjon del 2 Hjertemedisin, torakskirurgi, karkirurgi 

Lunge del 2 Lungemedisin, torakskirurgi 

Nyrer/urinveier del 2 Nefrologi, urologi 

Fordøyelse  del 2 Gastroenterologi, gastrokirurgi 

Blod del 2 Hematologi 

Endokrinologi del 2 Endokrinologi, endokrinkirurgi 

Traumatologi Ortopedi, nevrokirurgi,anestesi, akuttmedisin 

Nevro del 2 Nevrologi og nevrokirurgi 

 

På de følgende sidene opptrer en rekke funksjonsemner (f.eks «Bevegelsesapparatet») som 
«del 1» og «del 2». 

Når vi bruker betegnelsen «Bevegelsesapparatet del 1» er det meningen at basalfagene skal 
dominere, men det skal også være innslag av klinikk. 

Når vi bruker betegnelsen «Bevegelsesapparatet del 2» skal det være størst vekt på kliniske 
fag som ortopedi, reumatologi og fysikalsk medisin, men det skal også være innslag av 
basalfag for å bygge bro mellom basalfag og klinikk. 

Tilsvarende med «Sirkulasjon», «Lunge», «Nyrer/urinveier», «Fordøyelse», «Blod», 
«Endokrinologi» og «Neuro».   
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Forslag til skjematisk framstilling av ny studieplan. 

 

På de neste sidene har vi satt opp forslag til inndeling av høstkurs 4 uker (august-september), 
høstsemester 18 uker (september-februar) og vårsemester 18 uker (februar-juni) for et 6-årig 
profesjonsstudium i medisin, fordelt på en 3-årig bachelor- og en 3-årig masterdel.  

Vi har lagt inn 3 gjennomgående søyler:  fagsøyle, profesjonssøyle og akademisk søyle. Til 
høyre for hvert emne har vi anført studiepoeng for det enkelte emnet.  

Studiepoeng (Stp) er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag 
eller et studium er. Studiepoeng sier noe om arbeidsmengden og ikke et bestemt antall sider i 
pensum. Ett studiepoeng tilsvarer cirka 25-30 effektive arbeidstimer. Et fulltidsstudium ved 
norske høyskoler og universiteter er på 30 studiepoeng pr. semester.  

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System er et system for å 
sammenligne vekt og karakter på kurs på universitets- og høyskolenivå på tvers av land og 
institusjoner. Systemet baserer seg på at et fulltids studieår på 1500-1800 timer tilsvarer 60 
«credits» («studiepoeng» i Norge.)  Et ECTS-studiepoeng tilsvarer 25-30 timer arbeid. 

 

1 ECTS-studiepoeng tilsvarer 1 «norsk» Stp 

 

Vi benytter studiepoeng for å synliggjøre hvor omfattende de ulike emnene skal være. Vi har 
ikke tenkt at hvert enkelt emne som vi har satt opp med studiepoeng skal vurderes eller 
godkjennes enkeltvis. Fra vår side er det ment som et arbeidsredskap i den videre 
planleggingen av en detaljert studieplan. 

 

I vår studieplan er 1 uke=1,5 Stp 
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Første studieår: 
Sem Fagsøyle Stp Profesjonssøyle Stp Akademisk søyle Stp 

1 (22 
uker) 

Introduksjonskurs  
 
«Fra celle til 
 makrostruktur» 
 
Bevegelsesapparatet 
del 1 
 
Ulikhet i helse 

1,5 
 
 
8 
 
 
4 
 
1 

«Fra sunnhet til sykdom» 
 
Førstehjelpskurs 
 
Etikk/Kommunikasjon: 
-akutt medisin 
 
Undersøkelsesteknikk av 
bevegelsesapparatet 
 
Etablere tutorgruppe 

1,5 
 
1,5 
 
1 
 
 
0,5 
 
 
 

Medisinsk  nomenklatur 
 
Exphil  
Inkl evidensbasert medisin  og 
litteraturoppgave om akutt 
medisin og om sosial ulikhet 
og helse (utdelte artikler) 
Bibliotekkurs generelt 
Etikk (helse og rettferdighet) 

Statistikk del 1 

3 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Semesterprøve  
2 Nevrobiologi og 

sanseapparatet 
 
Sirkulasjon del 1 
 
Respirasjon del 1 
 
 

9 
 
 
5 
 
3 
 
 

Kommunikasjonskurs og 
undersøkelsesteknikk 
(nevro, sirk, resp: BT 
puls, hjertelyder, 
respirasjon, reflekser, 
nevrologisk undersøkelse, 
oftalmoskopi) ved 
ferdighetssenteret 
 
Etikk med utgangspunkt i 
pasienter med nevro, 
sirkulasjon, respirasjon 
 
2-3 dagers 
pleiemedhjelperkurs 

Tutorgruppe 

2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
1 

Evidensbasert medisin med 
utgangspunkt i nevro, 
sirkulasjon, respirasjon 
 
Bibliotekkurs med litteratursøk 
(nevro, sirkulasjon, 
respirasjon) 
 
Epidemiologi del 1(nevro, 
sirkulasjon, respirasjon) 
 
Statistikk del 2 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

2 uker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 
(halve dager) 
 
2 dager hos allmennpraktiker i Bergen (halve dager) 

2 

Semesterprøve  
 

Første semester vil studentene ta Ex.phil som inkluderer etikk(om helse og rettferdighet), evidensbasert medisin, 
bibliotekkurs og en litteraturoppgave om akutt medisin eller sosial ulikhet og helse basert på utdelte artikler. . I 
tillegg vil de få et introduksjonskurs om oppbyggingen av profesjonsstudiet i medisin, lære om studieteknikk og 
bli tilknyttet en tutorgruppe. De vil også gjennomgå et ukeskurs i førstehjelp. De vil ha undervisning om den 
friske kroppens anatomi, fysiologi og biokjemi med utgangspunkt i bevegelsesapparatet og lære 
undersøkelsesteknikk i forhold til dette. De vil ha etikkundervisning om akutte medisinske problemer, kurs i 
medisinsk nomenklaturlære og statistikk-undervisning. Kurset «Fra sunnhet til sykdom» skal handle om helse- 
og sykdomsbegrepet, betydningen av forebygging for å unngå sykdom, om viktige prinsipper i oppfølgingen av 
friske og syke barn, voksne og eldre. 2. semester vil de bl.a være utplassert på HDS og i allmennpraksis. ,ha 
undervisning i sirk, neuro, respirasjon og tilhørende undersøkelsesteknikk, og gjennomgå pleiemedhjelperkurs. 
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2. studieår: 
Høst
kurs 

Pleiepraksis  6   

3 Basal psykologi  

Reproduksjon del 1 

Genetikk 

Endokrinologi del 1 

Infeksjon del 1 
(Mikrobiologi og 
immunologi) 

Blod del 1 

Miljø og samfunn 

Allmennmedisin 

2 

3 

2 

4 

5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

Tutorgruppe 

Kommunikasjonstrening  

Ferdighetssenteret 

Etikk (genetikk, miljø og samfunn) 

 

 

1 

1 

1 

Epidemiologi del 2 
(Perinatal) /statistikk 
del 3 

Evidensbasert 
medisin 

 

1,5 

 

0,5 

4 uker på HDS (halve dager) pluss Legevakten (to halve dager) 3 

Semesterprøve  

4 Fordøyelse del 1 

Ernæring/energi-   
omsetning 

Nyrer/urinveier del 1 

Forebyggende 
medisin 

Allmennmedisin 

6 

4 

 

5 

2,5 

2 

Undersøkelsesteknikk og 
kommunikasjonstrening 
Ferdighetssenteret 

Tutorgruppe 

 

2 Etikk 

Epidemiologi del 3 
(kosthold)/statistikk  
del 4 

0,5 

1,5 

4 uker på HDS (halve dager) pluss Legevakten (to halve dager) 3,5 

Semesterprøve 
 

På HDS må studentene skrive en oppgave om observasjoner fra klinikken som diskuteres i 
tutorgruppen. De vil være 2 halve dager på Legevakten i 3. og 4. semester. De vil få grunnleggende 
undervisning i psykologi, reproduksjon, genetikk, mikrobiologi og immunologi, hematologi, 
miljømedisin, fordøyelse, ernæring, nyrer og urinveier, forebyggende medisin og allmennmedisin. De 
vil lære undersøkelsesteknikk, kommunikasjon, etikk og epidemiologi/statistikk relatert til de fagene 
de har hatt undervisning om i fagsøylen. Høstkurset andre studieår er satt av til 4 ukers pleiepraksis på 
sykehjem. Studentene kan også opparbeide seg denne praksisen i ferier eller gjennom tidligere 
arbeid/utdanning ( f. eks hvis de er utdannet sykepleier), men må dokumentere (med tjenestekort) at de 
har hatt slik praksis innen utgangen av 4. semester . 
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3. studieår: 
Høst
kurs 

VALGFRITT 6 

5 Generell patologi 

Generell farmakologi 

Generell medisinsk biokjemi 

Generell radiologi 

Generell onkologi 

Generell anestesi 

Sirkulasjon del 2 

Respirasjon del 2 

Akuttmedisin del 2 

2 

1,5 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

3,5 

Tutorgruppe 
(etikk og 
akuttmedisin) 

EKG, spirometri  

Ferdighetstrening 

0,5 

 

1 

1 

 

Farmakoepidemiologi 

Evidensbasert medisin 

  

0,5 

1 

4 uker på HDS (halve dager) 3 

Semesterprøve  

6 Psykiatri  

Nevro del 2 

Eldremedisin 

Allmennmedisin 

Global helse 

5 

7 

2,5 

1,5 

2 

Tutorgruppe 

Ferdighetstrening 
(nevrologisk 
undersøkelse) 

Kommunikasjons-
trening ved 
Psykiske lidelser 

Etikk 

 

1 

 

 

1 

Etikk 

Evidensbasert medisin 

0,5 

0,5 

4 uker på DPS (Distrikts Psykiatrisk Senter) og sykehus 
(fulle dager) pluss 2 halve dager på sykehjem med fokus på 
psykiske lidelser hos eldre 

6 

 Bacheloreksamen  OSCE    

 

5. semester vil studentene ha generell undervisning i en rekke kliniske/parakliniske fag og respirasjon 
del 2, sirkulasjon del 2 og akutt medisin del 2.  

De vil ha hovedtyngden av psykiatriundervisning i 6. termin sammen med neuro del 2, eldremedisin, 
allmennmedisin og global helse. De vil også være 4 uker på et DPS eller et psykiatrisk sykehus på 
Vestlandet og på sykehjem. Semesteret avsluttes med en bacheloreksamen og en OSCE. 
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4. studieår: 
Høst
kurs 

VALGFRITT 6 

7 Hud  

Plastikkirurgi  

Øye 

Fordøyelse del 2 

Nyrer/urinveier  del 2 

 

5,5 

1 

4,5 

5,5 

4 

Tutorgruppe 

Ferdighetssenteret 
fordøyelse, 
nyrer/urinveier, 
infeksjoner (endoskopi, 
urin, blod i feces) 

Kommunikasjonstrening 

Etikk 

 

1,5 

 

 

0,5 

Etikk 

Evidensbasert 
medisin 

0,5 

0,5 

4 uker på HUS – halve dager (alle kliniske avdelinger er aktuelle) 
pluss 2 halve dager allmennpraksis 

3,5 

Semesterprøve   

8 

 

Bevegelsesapparatet del 2 
(ortopedi, reumatologi, 
traumatologi, fysikalsk 
medisin/rehabilitering) 

Endokrinologi del 2 

Blod del 2 

6 

 

 

3 

3 

Tutorgrupper 

Ferdighetstrening 

Etikk 

 

1 

Etikk 0,5 

9 uker på slutten av semesteret (fulle dager) i Stavanger, 
Haugesund og Førde  (medisin, kirurgi, røntgen, anestesi). 
Inklusive samhandlingsundervisning. 

13,5 

Semesterprøve 
 

Høstkurset 4. eller 5. studieår kan brukes til arbeidet med masteroppgaven. 

4 ukers på HUS: Studentene skal fordeles på kliniske enheter (poster/seksjoner/avdelinger), 
men skal ikke rotere. De skal delta i vanlige aktiviteter, inklusive skrive journaler, og lære 
generell medisinsk undersøkelse og diagnostikk. Hver enhet har 2 studenter ad gangen i 4 
uker, 4 ganger i hvert semester, til sammen 8 studenter per semester. En vil trenge 10 kliniske 
enheter til denne undervisningen. For at studentene kan være to halve dager i allmennpraksis 
vil en trenge 2 allmennpraktikere i 50% stilling som kan ha en student hver dag før lunsj. 
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5.studieår 
Høstkurs VALGFRITT 6 

9 

Engelsk- 

Språklig 

Kvinne 

barn (inkl BUP) 

Medisinsk genetikk 

 

6 

7 

2 

Kommunikasjonstrening 
med fokus på mor-barn 

Ferdighetssenteret 
pediatri/gynekologi 
obstetrikk 

Etikk 

1 

 

1 

Etikk 
(behandling og 
forskning på 
barn) 

Evidensbasert 
medisin  

0,5 

 

 

0,5 

6 uker ved klinisk avd i pediatri (inkl Barnepsykiatri/ 
BUP)  og gyn-obst ved HUS, SUS, Haugesund  eller 
Førde (fulle dager) 

9 

Semesterprøve    

10 Sosialmedisin 
arbeidsmedisin 
trygdemedisin 

Samhandling 

Rettsmedisin 

4,5 

 

1,5 

2,5 

Tutorgruppe 

 

0,5 Masteroppgaven 

Etikk  

Skrivetrening 

Legen som leder 

14 

0,5 

0,5 

3 

Semesterprøve      

 

9. semester (Kvinne-Barn) vil bestå av 6 ukers klinisk heldagstjeneste på HUS eller samarbeidende sykehus, 
pluss kurs/undervisning i Bergen som vil dekke sentrale symptombilder, patologi, diagnostikk og behandling 
innenfor gynekologi, obstetrikk, pediatri, barne- og ungdomspsykiatri og medisinsk genetikk. Undervisningen vil 
bygges opp rundt ulike case, der det fokuseres på symptomer, klinisk undersøkelse og diagnostikk. På bakgrunn 
av casene vil man gjennomgå de delene av klinisk biokjemi, mikrobiologi, spesifikk patologi og spesifikk 
farmakologi som er relevante. Undervisning kan skje gjennom gruppearbeid, men også gjennom forelesninger og 
kurs som vektlegger de spesifikke temaene. Undervisningen i 9. semester vil hovedsakelig bli gitt på engelsk for 
at engelsk- språklige utvekslingsstudenter kan følge undervisningen.  

10. semester vil først og fremst brukes til ferdigstillelse av masteroppgaven (totalt 20 studiepoeng). Mye av den 
undervisningskapasiteten som frigis når antallet forelesninger reduseres, vil bli brukt til individuell veiledning av 
masteroppgaven. I dette semesteret vil de også få skrivetrening. Undervisningen i sosialmedisin, arbeidsmedisin, 
trygdemedisin, samhandling og rettsmedisin, samt «legen som leder» er lagt til dette semesteret. Studentene vil 
få midlertidig lisens etter avslutningen av dette semesteret. 
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6. studieår 
Høst
kurs 

VALGFRITT 6 

11 Allmennmedisin 

ØNH 

Infeksjoner 
(organovergripende 
infeksjoner, inklusive 
tropesykdommer.) 

6 

5 

5 

Tutor gruppe 

Ferdighetssenteret 

Etikk 

 

1 

Evidensbasert 
medisin 

1 

6 uker i allmennpraksis (fulle dager) 9 

Semesterprøve      

12 Integrert klinisk 
undervisning 

 

19 Tutorgrupper 

Ferdighetslaboratoriet 

Etikk 

 

1 

Evidensbasert 
medisin 

 

1 

 Avsluttende 
hovedeksamen 

6 OSCE    

 

11. semester er studentene hos allmennpraktiserende leger på Vestlandet i 6 uker. Dette er en økning 
på 2 uker i forhold til dagens ordning i «Medisin 2005». I tillegg har allmennmedisin hovedtyngden av 
sin undervisning i dette semesteret før og etter klinisk tjeneste hos allmennlege. Ved å legge ØNH-
undervisningen til dette semesteret vil en også kunne integrere deler av undervisningen med 
allmennmedisin. 

12. semester er ment som et integrert semester som sammenfatter kunnskap fra 1.-11. semester. Dette 
inkluderer basalfag gjennom forståelse av sykdom og helse, men særlig fokus skal være på klinikk. 
Både sykehus-, sykehjems- og allmennmedisinsk vinkel skal inngå, og samhandling mellom disse 
enhetene skal settes i fokus. Studentene skal ha spesiell trening i differensialdiagnostiske 
problemstillinger, klinisk beslutningstaking og behandling. Studentene skal også reflektere rundt 
samfunnsmedisinske aspekter og epidemiologi. Det er viktig at kommunikasjon, etikk, EBM og ulike 
legeroller (akademisk søyle og profesjonskunnskap) fortsatt er integrert. 
Pasienthistorier som omhandler hele sykdomsforløp (fra kontakt med primærhelsetjenesten via 
sykehus til rehabilitering) skal være utgangspunkt for diskusjoner rundt tema nevnt ovenfor, der 
erfaren lege(r) vil ta aktiv del. Det er også viktig å ha med et stort spekter av tilstander fra ulike 
spesialfag, og også tilstander som bare behandles eller i hovedsak behandles utenfor sykehus. 
 
Studiet avsluttes med en skriftlig, casebasert hovedeksamen som dekker hele studiet, og en fullskala 
OSCE eksamen som tester praktiske ferdigheter og kommunikasjon i regi av Ferdighetssenteret. 
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Timeplan for Anne Hansen

Uke 1 Uke 2

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs

Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs

Kurs Kurs Gr.undervisning Kurs Kurs Kurs

Kurs Kurs Gr.undervisning Kurs Gr.undervisningKurs

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Tutorgruppe Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Tutorgruppe Forelesning Visitt

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 3 Uke 4

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lab Lab

Lab Lab Lab

Gruppearbeid Gruppearbeid Lab Lab Lab

Gruppearbeid Gruppearbeid Gr.undervisningLab Lab Lab

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Visitt Forelesning Forelesning Visitt

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 5 Uke 6

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Tutorgruppe Forelesning Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 7 Uke 8

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 9 Uke 10

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lab Lab Kollokvie Kollokvie

Lab Lab Kollokvie Kollokvie Kollokvie Kollokvie

Lab Lab Kollokvie Kollokvie Kollokvie

Lab Lab Gr.undervisning Kollokvie Kollokvie Gr.undervisning

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Tutorgruppe Visitt Visitt Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Tutorgruppe Forelesning Forelesning Visitt Visitt

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Klinisk tjeneste sykehus/legevakt/allmennlege/sykehjem

Klinisk tjeneste sykehus/legevakt/allmennlege/sykehjem Klilnisk tjeneste sykehus/legevakt/allmennlege/sykehjem

13.00-16.0013.00-16.00

13.00-16.00

08.00-1200

13.00-16.00 13.00-16.00

08.00-1200

08.00-1200 08.00-1200

08.00-1200 08.00-1200

08.00-120008.00-1200

08.00-1200

13.00-16.00 13.00-16.00

13.00-16.00 13.00-16.00

13.00-16.00

08.00-1200 Klinisk tjeneste sykehus/legevakt/allmennlege/sykehjem
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Uke 11 Uke 12

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kurs Kurs Kurs

Kurs Kurs Kurs

Kurs GruppearbeidGruppearbeid Kurs Kurs

Kurs GruppearbeidGruppearbeid Kurs Kurs

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Gr.undervisning Visitt Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Visitt Forelesning Forelesning Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 13 Uke 14

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kurs Kurs

Kollokvie Kollokvie Kollokvie Kurs Kurs

Kollokvie Kollokvie Kollokvie Kurs Kurs

Kollokvie Kollokvie Gr.undervisning Kurs Kurs Gr.undervisning

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Forelesning Tutorgruppe Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Forelesning TurtorgruppeForelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Forelesning Visitt Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 15 Uke 16

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kurs Kurs Kurs

Kurs Kollokvie Kurs Kurs

Kurs Kollokvie Klinisk dem. Kurs Kurs

Kurs Kollokvie Gr.undervisning Klinisk dem. Kurs Gr.undervisning

Lunch Lunch

Visitt Visitt Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Klinisk dem. Forelesning

Klinisk dem. Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Klinisk dem. Forelesning

Klinisk dem. Forelesning Forelesning Klinisk dem. Visitt Forelesning Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

Uke 17 Uke 18

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kollokvie Kollokvie

Kollokvie Kollokvie

Kollokvie Kollokvie Gr.undervisning

Lunch Lunch

Forelesning Forelesning Tutorgruppe Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning Turtorgruppe Forelesning Forelesning

Forelesning Forelesning

1 time lesetid per ettermiddag 1 time lesetid per ettermiddag

13.00-16.00

08.00-1200 08.00-1200

13.00-16.0013.00-16.00

Eksamen

13.00-16.00 13.00-16.00

13.00-16.00

08.00-120008.00-1200

08.00-120008.00-1200

13.00-16.00 13.00-16.00

08.00-120008.00-1200
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På de to foregående sidene har vi vist et eksempel på hvordan et semester kan se ut med laboratorie-
kurs, andre type kurs, klinisk tjeneste på sykehus/ hos allmennlege/sykehjem, forelesninger, 
kollokviegrupper, tid til egen lesning og tutor-grupper. De åpne feltene før lunsj er  ment til egen 
lesning. 

 

Tverrfaglig samarbeid om planlegging og gjennomføring av 
undervisningen. 

De fleste undervisningsemnene vil bli planlagt og undervist av flere fagområder. På de neste 
sidene følger en oppstilling hvor alle undervisningsemnene er satt opp med en %-vis fordeling 
for hvordan de enkelte fagområdene skal vektes i forhold til hvert enkelt undervisningsemne. 
Vekting er basert på at den nye studieplanen skal rydde plass til nye fag og at det derfor er 
nødvendig å foreta en studiepoengfordeling mellom de enkelte fagene. De prosentanslag vi 
opererer med er ment å gi styringssignaler til de arbeidsgruppene som skal etableres og som 
skal utarbeide detaljerte undervisningsplaner for de enkelte semestrene.  

Eks:  

I første semester foreslår vi et emne i fagsøylen som vi betegner «Bevegelsesapparatet 
del 1». Dette emnet har 4 studiepoeng. I dette emnet skal studentene få en første 
innføing i hvordan bevegelsesapparatet er bygd opp og fungerer. De skal også møte 
noen kliniske problemstillinger som følge av sykdommer eller skader i 
bevegelsesapparatet. Vi foreslår derfor at emnet planlegges og undervises  av flere fag 
med en %-vis fordeling som følger:  anatomi 60%, biokjemi 10%, fysiologi 20%, 
kirurgi 10%. Poenget med en slik fordeling er at de som planlegger undervisningen 
sørger for at disse fagområdene er representert i undervisningen og at  en forsøker å 
vekte de enkelte fagene i rimelig grad innenfor de %-vise anslagene som er gitt. Det er 
ikke nødvendigvis hensiktsmessig at studentene møter 4 forskjellige faglærere i dette 
emnet. Selve undervisningen kan gjerne bli gitt av f.eks en anatom og en kirurg som i 
fellesskap ivaretar alle 4 fagene. 

I profesjonssøylen i første semester foreslår vi at studentene får en innføing i hvordan 
en undersøker bevegelsesapparatet. Dette emnet har vi vektet til 0,5 studiepoeng, og vi 
foreslår at dette planlegges og/eller gjennomføres i samarbeid mellom en anatom, en 
kirurg og en reumatolog med en fordeling tilsvarende 25%, 50% og 25%. Også her 
ser vi for oss at undervisningen kan ivaretas en kirurg og en reumatolog som sørger 
for å bygge faglig bro fra anatomi til klinikk.  

Det vil framgå av den oversikten som følger at mellom 6 og 13 forskjellige fag er representert 
i hvert semester. Det bør være et styrende prinsipp at studentene møter et begrenset antall 
undervisere i hvert semester slik at de opplever kontinuitet i undervisningen og at de får et 
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mest mulig personlig forhold til den enkelte underviser. For å oppnå dette må de som 
underviser være villige til å dekke et bredere fagfelt enn deres eget spesialområde. 

Det er viktig at de fagene som står oppført for hvert enkelt emne, blir trukket aktivt inn i 
forberedelsen og/eller gjennomføringen av undervisningen i dette emnet.  

Et eksempel er patologi: 

Vi foreslår at patologi har noen timer (2 studiepoeng) undervisning om «generell 
patologi» i femte semester. Studentene skal imidlertid møte faget patologi i forbindelse 
med mye av den kliniske undervisningen senere i studiet (sirkulasjon del 2, respirasjon 
del 2, neuro del 2, eldremedisin, hud, fordøyelse del 2, nyrer/urinveier del 2, 
endokrinologi del 2, blod del 2, infeksjoner, og i den integrerte kliniske case-baserte 
undervisningen i 12. semester). Det er ikke nødvendig at en patolog skal delta aktivt i 
undervisningen i alle disse emnene. Mye av undervisningen kan bli gitt av kliniske 
lærere. Men undervisningen skal planlegges i samarbeid med en patolog som sørger 
for at studentene får nødvendige kunnskaper i patologi i løpet av studiet.  

Et annet eksempel er etikk: 

Etikk er et fag som går igjen i mange semestre. Det er ikke hensiktsmessig at 
fagpersoner fra dette fagfeltet deltar i all undervisningen hvor etiske problemstillinger 
blir tatt opp. Vårt forslag er at fagmiljøet for etikk selv bestemmer hvilke(t) semestre 
de vil legge sin hovedundervisning.  De må også lage en samlet plan for etikk-
undervisningen gjennom hele studiet. Når faget skal være representert i de andre 
semestrene kan det være personer fra etikk-miljøet som deltar i forberedelsene av 
semesteret og/eller de kan komme med skriftlig forslag til hvordan en kan legge inn 
etiske problemstillinger i undervisningen i disse semestrene, uten at de selv deltar. En 
forventer da at f. eks undervisere fra allmennmedisin, indremedisin, kirurgi, 
neurologi, pediatri, gyn-obst eller andre bruker deler av sin undervisningstid til å ta 
opp relevante, etiske problemer. 

12. semester skal undervisningen i all hovedsak være integrert og case-basert. Denne 
undervisningen skal planlegges i samarbeid med en rekke basalmedisinske, 
parakliniske og kliniske fag hvor en skal lage en syntese av hele studiet. Målsetningen 
med denne undervisningen er at studentene skal se sammenhengen mellom de enkelte 
fagene og nyttiggjøre seg dette når de skal løse diagnostiske og terapeutiske 
problemstillinger. Semesteret avsluttes med en hovedeksamen som dekker hele studiet. 
Denne bør være case-basert og skriftlig. I tillegg foreslår vi at det arrangeres en 
OSCE eksamen hvor studentene testes i undersøkelsesteknikk, praktiske prosedyrer, og 
kommunikasjonsferdigheter. 
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Første semester: 33 studiepoeng  

22 uker høstsemester: 
 

Fagsøyle: første semester 14,5 studiepoeng  
 
Introduksjonskurs.    1,5 studiepoeng  
Anatomi:    20% 
Biokjemi:   20% 
Fysiologi:    20% 
Indremedisin :  20% 
Kirurgi:   20% 
 
 
Fra celle til makrostruktur.  8 studiepoeng  
Anatomi:   50% 
Biokjemi:   50% 
 
 
Bevegelsesapparatet del 1  4 studiepoeng 
Anatomi:   60% 
Biokjemi   10% 
Fysiologi:   20% 
Kirurgi:   10% 
 
Ulikhet og helse   1 studiepoeng 
Samfunnsmedisin  100% 
 

 
Profesjonssøylen første semester 4,5 studiepoeng 
 
Fra sunnhet til sykdom  1,5 studiepoeng 
Allmennmedisin  20% 
Geriatri   20% 
Pediatri   20% 
Samfunnsmedisin  40% 
 
Førstehjelpskurs   1,5 studiepoeng 
 
Kirurgi   100% 
 
Etikk/kommunikasjon om akutt medisin og sosial ulikhet 1,0 stp  
Etikk:   25% 
Indremedisin:  25% 
Kirurgi:   25% 
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Samfunnsmedisin  25% 
 
 
Undersøkelsesteknikk av bevegelsesapparatet   0,5 stp 
Anatomi   25% 
Kirurgi:   50%   
Reumatologi:  25% 
 
 

 
Akademisk søyle første semester:  14 studiepoeng  
 
Ex phil inkl litteraturoppgave mm  10 studiepoeng 
Exphil   100% 
 
 
Medisinsk nomenklatur     3 studiepoeng  
Medisinsk nomenklatur 100% 
 
 
Statistikk      1 studiepoeng 
Statistikk   100% 

 
Andre semester:  27 studiepoeng 
18 uker vårsemester 
 
Fagsøyle andre semester: 17 studiepoeng  
 
Neurobiologi og sanseapparatet  9 studiepoeng 
Anatomi:   28% 
Biokjemi:     23% 
Fysiologi:     24% 
Allmennmedisin  10% 
Øye:     5% 
ØNH:     5% 
Neurologi:     5% 
 
Sirkulasjon del 1    5 studiepoeng  
Anatomi:    32% 
Biokjemi:    20% 
Fysiologi:    33% 
Indremedisin:   5% 
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Allmennmedisin  10% 
 
 
Respirasjon del 1    3 studiepoeng  
Anatomi:    28% 
Biokjemi:   28% 
Fysiologi:   28% 
Indremedisin:  6% 
Allmennmedisin  10% 
 
 

Profesjonssøyle andre semester: 6 studiepoeng 
 
Kommunikasjon og undersøkelsesteknikk: 2,5 studiepoeng 
Anatomi:   33% 
Indremedisin:   17% 
Kirurgi:   17% 
Neurologi:   17% 
Øye:   8% 
ØNH:   8% 
Etikk (neuro,sirk,resp):    0,5 studiepoeng 
Etikk:   40% 
Indremedisin  20% 
Kirurgi   20% 
Neurologi   20% 
 
Pleiemedhjelperkurs:    1 studiepoeng  
Sykehjem:   100% 
 
Klinisk tjeneste på HDS og allmennpraksis: 2 studiepoeng 
HDS indremed:  40% 
HDS kirurgi  40%    
Allmennpraktiker  20% 
 
 

Akademisk søyle andre semester: 4 studiepoeng 
 
Evidensbasert medisin    2 studiepoeng 
Biokjemi:   25% 
Fysiologi:   25% 
Indremedisin:  12,5% 
Kirurgi:   12,5% 
ØNH:   12,5% 
Neurologi:   12,5% 
 
Epidemiologi:      1 studiepoeng 
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Epidemiologi  100% 
 
Statistikk/bibliotek:     1 studiepoeng 
Statistikk   100%  

 

Tredje semester: 33 studiepoeng  

4 uker høstkurs + 18 uker høstsemester: 

 
Fagsøyle tredje semester:  19 studiepoeng  
 
Basal psykologi.    2 studiepoeng  
Psykologi:   100% 
 
 
Reproduksjon del 1.    3 studiepoeng  
Anatomi:   30% 
Biokjemi:   20% 
Fysiologi:    50% 
Genetikk     2 studiepoeng 
Biokjemi:   30 % 
Genetikk:   70 % 
 
Endokrinologi del 1   4 studiepoeng 
Anatomi:   25% 
Biokjemi    35% 
Fysiologi   35% 
Indremedisin    5% 
 
 
Mikrobiologi    3,5 studiepoeng 
Anatomi:   10% 
Indremedisin  30% 
Mikrobiologi   60% 
 
 
Immunologi    1,5 studiepoeng 
Biokjemi    30% 
Mikrobiologi  70% 
 
 
Blod del 1    2 studiepoeng 
Anatomi:   10% 
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Biokjemi    40% 
Fysiologi   50% 
 
 
Miljø og samfunn   0,5 studiepoeng 
Samfunnsmedisin  100% 
 
 
Allmennmedisin   0,5 studiepoeng 
Allmennmedisin  100% 
 
 
 

 
Profesjonssøylen tredje semester:  12 studiepoeng 
 
Pleiepraksis (høstkurs)  6 studiepoeng 
Sykehjem   100% 
 
 
Kommunikasjonskurs og undersøkelsesteknikk  2 studiepoeng 
Indremedisin:  30% 
Anatomi:   50% 
Allmennmedisin  20% 
 
 
Etikk (genetikk, miljø og samfunn)   1 studiepoeng 
Etikk   50% 
Genetikk:   25%   
Samfunnsmedisin  25% 
 
 
Klinisk tjeneste på HDS+ legevakt   3 studiepoeng 
Indremedisin  45% 
Kirurgi:   45%   
Allmennmedisin  10% 
 

 
Akademisk søyle tredje semester:  2 studiepoeng  
 
Perinatalepidemiologi/statistikk    1,5 studiepoeng 
Statistikk   65% 
Epidemiologi  35% 
 
 



 

 

36 

 

Evidensbasert medisin      0,5 studiepoeng  
MEDKLS   100% 
 
 
 
 

Fjerde semester: 27 studiepoeng  

18 uker vårsemester: 
 

Fagsøyle fjerde semester:  19,5 studiepoeng  
 
Fordøyelse del 1.    6 studiepoeng.  
Anatomi:    35% 
Biokjemi:   20% 
Fysiologi:    40% 
Indremedisin :  5% 
 
 
Ernæring/energiomsetning.  4 studiepoeng  
Anatomi:   10% 
Biokjemi:   45% 
Fysiologi:   45% 
 
 
Nyrer/urinveier del 1      5 studiepoeng 
Anatomi:   35% 
Biokjemi:   20% 
Fysiologi:   40% 
Indremedisin:  5 % 
 
Forebyggende medisin  2,5 studiepoeng 
Samfunnsmedisin  100% 
 
 
Allmennmedisin   2 studiepoeng 
Allmennmedisin  100% 
 
 

 
Profesjonssøylen fjerde semester:  5,5 studiepoeng 
 
Undersøkelsesteknikk og kommunikasjon 2 studiepoeng 
Anatomi   25% 
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Indremedisin  25% 
Kirurgi   25% 
Allmennmedisin  25% 
 
 
 
Klinisk tjeneste på HDS og legevakten  3,5 studiepoeng 
Indremedisin  45% 
Kirurgi   45% 
Allmennmedisin  10% 
 

 
Akademisk søyle fjerde semester  2 studiepoeng  
 
Etikk     0,5 studiepoeng 
Etikk   100% 
 
 
Epdemiologi/statistikk   1,5 studiepoeng 
Statistikk   67% 
Epidemiologi  33% 

 
Femte semester:  33 studiepoeng 
4 uker høstkurs + 18 uker høstsemester  
 
Høstkurs: valgfrie og obligatoriske kurs: 6 studiepoeng 
 
Fagsøyle femte semester: 20 studiepoeng  
 
Generell patologi   2 studiepoeng 
Patologi:   100% 
 
 
Generell farmakologi  1,5 studiepoeng  
Farmakologi:  100% 
 
 
Generell medisinsk biokjemi 1 studiepoeng  
Klinisk biokjemi:   100% 
 
Generell onkologi   1 studiepoeng  
Onkologi:    100% 
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Generell radiologi   1 studiepoeng  
Radiologi:   100% 
 
Sirkulasjon del 2   5 studiepoeng  
Anatomi:    11% 
Biokjemi:     5% 
Fysiologi:   10% 
Indremedisin:  20% 
Kirurgi:   10% 
Allmennmedisin:    5% 
Klinisk biokjemi:    5% 
Patologi:   17% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:     7% 
Samfunnsmedisin:   5% 
 
Respirasjon  del 2   4 studiepoeng  
Anatomi:    11% 
Biokjemi:     5% 
Fysiologi:   10% 
Indremedisin:  20% 
Kirurgi:   10% 
Allmennmedisin:    5% 
Klinisk biokjemi:    5% 
Patologi:   17% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:     7% 
Samfunnsmedisin:   5% 

 
Generell anestesi   1 studiepoeng  
Kirurgi:   90% 
Farmakologi:  10% 

 
Akutt medisin del 2   3,5 studiepoeng  
Indremedisin:  50% 
Kirurgi:   35% 
Allmennmedisin:    5% 
ØNH:     5% 
Farmakologi:    5% 

 
 
Profesjonssøyle femte semester: 5,5 studiepoeng  
 
Tutorgruppe (etikk og akuttmed) : 0,5 studiepoeng 
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Etikk:   100% 
 
 
EKG, spirometri:    1 studiepoeng 
Indremedisin  100% 
 
Ferdighetssenter:    1 studiepoeng  
Indremedisin:   50% 
Kirurgi:    50% 
 
Klinisk tjeneste på HDS:   3 studiepoeng 
HDS indremed:  50% 
HDS kirurgi  50%    
 
 
 

Akademisk søyle femte semester: 1,5 studiepoeng 
 
Farmakoepidemiologi:  0,5 studiepoeng 
Epidemiologi:  10% 
Geriatri:   10% 
Farmakologi:  80%  
 
Evidensbasert medisin 1 studiepoeng 
MEDKLS:   100% 

 

 

Sjette semester:  33 studiepoeng 
18 uker vårsemester  
 
Fagsøyle sjette semester: 18 studiepoeng  
 
Psykiatri     5 studiepoeng 
Biokjemi:   10% 
Fysiologi:    5% 
Farmakologi:  10% 
Psykiatri:   75% 
 
Neuro del 2    7 studiepoeng  
Anatomi:   10% 
Biokjemi:     5% 
Fysiologi:   10% 
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Kirurgi:   10% 
Patologi:     8% 
Neurologi:   45% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:     7% 
Eldremedisin:    2,5 studiepoeng  
Biokjemi:      5% 
Fysiologi:   10% 
Klinisk biokjemi:    7% 
Patologi:     8% 
Geriatri:   60% 
Farmakologi:  10% 
 
Allmennmedisin   1,5 studiepoeng  
Allmennmedisin:   95% 
Farmakologi:    5% 
 
Global helse:    2 studiepoeng  
Internasjonal helse: 100% 
 

 
Profesjonssøyle sjette semester: 8 studiepoeng  
 
Ferdighetstrening (neuro) : 1 studiepoeng 
Neurologi:   100% 
 
 
Kommunikasjonstrening (psyk): 1 studiepoeng 
Psykiatri:   100% 
 
Klinisk tjeneste i psykiatri og allmennpraksis:  6 studiepoeng 
 
Psykiatri:   95% 
Allmennmedisin    5%    
 
 

Akademisk søyle sjette semester: 1 studiepoeng 
 
Etikk:     0,5 studiepoeng 
Etikk:   100% 
 
Evidensbasert medisin: 0,5 studiepoeng 
Neurologi:   50% 
Psykiatri:   50% 
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Syvende semester:  33 studiepoeng 
4 uker høstkurs + 18 uker høstsemester  
 
Høstkurs: valgfrie og obligatoriske kurs: 6 studiepoeng 
 
Fagsøyle syvende semester: 20,5 studiepoeng  
 
Hud     5,5 studiepoeng 
Allmennmedisin:    5% 
Patologi:   10% 
Hud:   80% 
Farmakologi:    5% 
 
Plastikk-kirurgi   1 studiepoeng  
Kirurgi:   100% 
 
Øye:     4,5 studiepoeng  
Allmennmedisin:      5% 
Øye:    90% 
Farmakologi:     5% 
 
Fordøyelse del 2:   5,5 studiepoeng  
Anatomi:    10% 
Biokjemi:   10% 
Fysiologi:   10% 
Indremedisin:  15% 
Kirurgi:   10% 
Allmennmedisin:    5% 
Klinisk biokjemi:    5% 
Patologi:   15% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:   10% 
Samfunnsmedisin:   5% 
 
Nyrer/urinveier del 2:  4 studiepoeng  
Anatomi:    10% 
Biokjemi:     6% 
Fysiologi:   11% 
Indremedisin:  20% 
Kirurgi:   15% 
Allmennmedisin:    5% 
Klinisk biokjemi:    7% 
Patologi:   13% 
Farmakologi:    3% 
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Radiologi:     5% 
Samfunnsmedisin:   5% 
 
Profesjonssøyle syvende semester: 5,5 studiepoeng  
 
Ferdighetssenteret (fordøyelse, urinveier, øye) : 1,5 studiepoeng 
Anatomi:   10% 
Indremedisin:  30% 
Kirurgi:   30% 
Øye:   30% 
 
Kommunikasjonstrening:     0,5 studiepoeng 
Indremedisin  50% 
Kirurgi:   50% 
 
Klinisk tjeneste HUS og allmennpraksis  3,5 studiepoeng 
Indremed:   40% 
Kirurgi:   40% 
Allmennmedisin:  20%    
 
 

 
Akademisk søyle syvende semester: 1 studiepoeng 
 
Etikk:      0,5 studiepoeng 
Etikk:   100% 
  
 
Evidensbasert medisin  0,5 studiepoeng 
Statistikk:   50% 
Indremedisin:  25% 
Kirurgi:   25% 

 

 

Åttende semester:  27 studiepoeng 
18 uker vårsemester  
 
Fagsøyle åttende semester: 12 studiepoeng  
 
Bevegelsesapparatet del 2  6 studiepoeng 
Anatomi:   10% 
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Kirurgi:   30% 
Allmennmedisin:    5% 
Reumatologi:  20% 
FYSMED:   20% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:   10% 
 
Endokrinologi del 2   3 studiepoeng  
Anatomi:     5% 
Biokjemi:    10% 
Fysiologi:   10% 
Indremedisin:  20% 
Kirurgi:   10% 
Allmennmedisin:    5% 
Klinisk biokjemi:  10% 
Patologi:      15% 
Farmakologi:    5% 
Radiologi:     5% 
Samfunnsmedisin:   5% 
 
Blod del 2    3 studiepoeng  
Biokjemi:    15% 
Fysiologi:    20% 
Indremedisin:   30% 
Klinisk biokjemi:    8% 
Patologi:      12% 
Onkologi:    15% 
 
Profesjonssøyle åttende semester: 14,5 studiepoeng  
 
Ferdighetssenteret (neuro) : 1 studiepoeng 
Kirurgi:   100% 
 
Utplassering :    13,5 studiepoeng 
Indremedisin:  45% 
Kirurgi:   45% 
Radiologi:   10%    
 
 

Akademisk søyle åttende semester: 0,5 studiepoeng 
 
Etikk:      0,5 studiepoeng 
Etikk:   100% 
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Niende semester: 33 studiepoeng  

4 uker høstkurs + 18 uker høstsemester: 
 

Høstkurs: arbeid med masteroppgaven: 6 studiepoeng 
 
Fagsøyle:  15 studiepoeng  
 
Gyn obst.:    6 studiepoeng  
Allmennmedisin:     5% 
Gyn obst:   90% 
Radiologi:     5% 
 
 
Pediatri inkl BUP:    7 studiepoeng  
Allmennmedisin:    5% 
Farmakologi:    3% 
Psykiatri:    15% 
Pediatri:   72% 
Radiologi:     5% 
 
 
Medisinsk genetikk   2 studiepoeng 
Genetikk:   100% 
 
Ulikhet og helse   1 studiepoeng= 3 dager 
Samfunnsmedisin  100% 
 

 
Profesjonssøylen niende semester  11 studiepoeng 
 
Kommunikasjonstrening gyn/obst og pediatri:  1 studiepoeng 
Pediatri:   50% 
Gyn obst:   50% 
 
Ferdighetssenteret gyn obst og pediatri:   1 studiepoeng 
Pediatri:   50% 
Gyn obst:   50% 
 
Utplassering:       9 studiepoeng 
Pediatri:   50% 
Gyn obst:   50% 
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Akademisk søyle niende semester 1 studiepoeng  
 
Etikk (forskning på barn)  0,5 studiepoeng 
Etikk   100% 
 
Evidensbasert medisin:  0,5 studiepoeng 
Statistikk   50% 
Pediatri:   25% 
Gyn obst:   25% 
 

Tiende semester:  27 studiepoeng 
18 uker vårsemester  
 
Fagsøyle tiende semester: 8,5 studiepoeng  
 
Samfunnsmedisin (sosmed, arbeidsmed, trygdemed)  4,5 studiepoeng 
Samfunnsmedisin  100% 
 
Samhandling:        1,5 studiepoeng  
Allmennmedisin:  80% 
Samfunnsmedisin:  20% 
 
Rettsmedisin:        2,5 studiepoeng  
Rettsmedisin:   100% 

 
 
Profesjonssøyle tiende semester: 0,5 studiepoeng  
 
Tutorgruppe :    0,5 studiepoeng 
 
   
 
 

Akademisk søyle tiende semester:18 studiepoeng 
 
Masteroppgaven:     14 studiepoeng 
Masteroppgaven:   100% 
 
Etikk:       0,5 studiepoeng 
Etikk:    100% 
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Skrivetrening:      0,5 studiepoeng 
Skrivetrening:   100% 
 
Legen som leder:     3 studiepoeng 
Samfunnsmedisin:  100% 
 

Ellevte semester: 33 studiepoeng  

4 uker høstkurs + 18 uker høstsemester: 
 

Høstkurs: obligatoriske og valgfrie kurs: 6 studiepoeng 
 
Fagsøyle ellevte semester:  16 studiepoeng  
 
Allmennmedisin:   6 studiepoeng  
Allmennmedisin:     90% 
Pediatri:    10% 
 
ØNH:      5 studiepoeng  
Anatomi:     10% 
Biokjemi:     5% 
Fysiologi:    10% 
ØNH:   70% 
Farmakologi:    5% 
 
Infeksjoner:    5 studiepoeng 
Biokjemi:     5% 
Fysiologi:   10% 
Indremedisin:  20% 
Kirurgi:     5% 
Klinisk biokjemi:  15% 
Mikrobiologi:  25% 
Patologi:   15% 
Farmakologi:    5% 
 

 
Profesjonssøylen ellevte semester  10 studiepoeng 
 
Ferdighetssenteret:   1 studiepoeng 
Indremedisin:  10% 
Allmennmedisin:  40% 
ØNH:   50% 
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Utplassering:    9 studiepoeng 
Allmennmedisin:   100% 

 
 
Akademisk søyle ellevte semester 1 studiepoeng  
 
Evidensbasert medisin:  1 studiepoeng 
Allmennmedisin:   50% 
ØNH:    50% 

 
 
 
Tolvte semester:  27 studiepoeng 
18 uker vårsemester  
 
Fagsøyle tolvte semester: 19 studiepoeng  
 
Integrert klinisk undervisning:  19 studiepoeng 
Anatomi:     8% 
Biokjemi:     8% 
Fysiologi:     8% 
Indremedisin:  12% 
Kirurgi:   12% 
Allmennmedisin:  12% 
Klinisk biokjemi:    2% 
Patologi:   10% 
Hud:     2% 
Genetikk:     2% 
Reumatologi:    2% 
Onkologi:     2% 
FYSMED     2% 
Geriatri:     2% 
Farmakologi:    2% 
Psykiatri:     2% 
Pediatri:     2% 
Gyn/obst:     2% 
Radiologi:     8% 
 

Profesjonssøyle tolvte semester: 1 studiepoeng  
 
Ferdighetssenteret :      1 studiepoeng 
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Indremedisin:  40% 
Kirurgi:   30% 
Allmennmedisin:  30% 

 
Akademisk søyle tolvte semester: 1 studiepoeng 
 
Evidensbasert medisin:    1 studiepoeng 
MEDKLS:   100% 
 
Eksamenslesning:     6 studiepoeng 

 

 

 

Studentene vil ha til sammen ca 48 uker heltids- eller deltids klinisk tjeneste i løpet av studietiden: 

 

Uker Høstsemester Vårsemester 

1. studieår  2 uker klinisk tjeneste på HDS (medisin) + 
2 dager i allmennpraksis 

2. studieår 4 uker klinisk tjeneste på HDS 
(medisin/ kirurgi), 2 dager på 
Legevakten  og  4 ukers tjeneste 
på sykehjem 

4 uker klinisk tjeneste på HDS (medisin/ 
kirurgi) og 2 dager på Legevakten   

3. studieår Klinisk tjeneste 4 uker på HDS 
(medisin/ kirurgi) 

4 uker klinisk tjeneste i psykiatri (DPS + 
samarbeidende sykehus)+ 2 dager 
allmennpraksis/ sykehjem med fokus på 
psykiske lidelser    

4. studieår 4 ukers klinisk tjeneste på en 
sykehusavdeling (HUS: alle typer 
kliniske avdelinger er aktuelle) 

9 uker klinisk tjeneste på 
medisin/kirurgi/røntgen/anestesi på 
Samarbeidende sykehus (SUS, Hgs, 
Førde) 

5. studieår 6 ukers klinisk tjeneste på 
Gyn/obst/ped  HUS, SUS, Hgs og 
Førde 

 

6. studieår 6 uker i allmennpraksis  
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Utkast til et semester , samarbeidende sykehus – 18 uker 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PSYKIATRI  4 uker       

         MED/KIRURGI/RØNTGEN/ANESTESI 9 uker 

   GYN/OBST/PED – 6 uker          

 

K linisk undervisning ved sykehusavdelinger og poliklinikker / sentra 

A: Klinisk undervisning – Introduksjon (2.-5. semester) 
 
Formål: 
Hensikten med den kliniske tjenesten er å gi studentene:  

1) Inspirasjon til videre studier  
a. Hva det vil si å være lege (profesjonssøyle) 
b. Tidlig introduksjon til sammenheng mellom biomedisinske fag og klinikk 

(fagsøyle) 
2) Bruk av kliniske ferdigheter 
3) Innsikt i det norske helsevesen  

a. Spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste 
b. Samfunnsmedisin:  

i. Sosioøkonomisk ulikhet i helse og utsatte pasientgrupper  
4) Fokus på helhetlig tilnærming til pasienten 

a. Kommunikasjon 
b. Etiske dilemma 
c. Pasientsentrert behandling  

 
Tid og sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 

2. semester 2 uker 

3.semester 4 uker 

4. semester 4 uker + 2 dager Bergen Legevakt 

5. semester 4 uker 
 
Metode: 
Studentene skal gjennom bachelorgraden være ved allmennlegekontor, sykehus (primært 
Haraldsplass Diakonale Sykehus) og legevakt fra 2-4 uker  per semester. Studenten skal følge 
daglig virke på avdeling eller kontor fram til kl 12.  
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De ulike studentene vil være utplassert ulike uker gjennom et semester, men alle skal ha 
gjennomført praksis før siste uke før eksamen. 
 
Innhold: 
Praksis skal skje på avdeling, legekontor og legevakt og er ment som en introduksjon til 
gjennomgående viktige aspekter i profesjonsstudiet i medisin. Studentene vil følge leger på 
avdeling eller kontor. De vil møte kliniske problemstillinger og observere utfordringer i 
kommunikasjon og etikk i møte med pasienten. Studentene vil kunne føre deler av samtale 
med pasienter under veiledning av leger eller annet personale, eller delta i undersøkelse. 
Studentene skal ivaretas på avdeling og inkluderes i det daglige virket. De skal bruke 
ferdigheter og kunnskap fra annen undervisning, men noe av praksisen er også en del av «å bli 
lege». 
 
Det forutsettes at leger og andre aktuelle yrkesgrupper ved sykehus, allmennlegekontor og 
legevakt kan delta i den pasientnære undervisningen av studentene.  
 
Vi mener at klinisk tjeneste har mange uutnyttede muligheter. Studentene bør oppfordres til å 
delta i klinisk tjeneste på kveldstid, om nettene og i helgene i langt større grad enn det som er 
tilfellet i dag. 
 
 
B: Klinisk undervisning – generell (7.semester) 
 
Formål og metode: 
Hensikten er en videreføring av prinsippene for pasientnær klinisk undervisning i semestrene 
2-5.  
 
Tid og sted: 
7. semester – 4 uker   
 
Hver student knyttes til én klinisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, dvs at det 
ikke skjer noen rotasjon mellom avdelingene. På den måten får studenten en tilhørighet til 
avdelingen og bedre muligheter for å få erfaring med alle sidene ved å være lege ved en 
sykehusavdeling. 
 
Innhold: Studentene deltar i de daglige aktivitetene, slik som morgenmøte, røntgenmøte, 
visitt, undersøkelser og behandling sammen med leger og annet personell. I størst mulig grad 
skal studenten få anledning til selvstendig arbeid under veiledning og med tilbakemeldinger, 
slik som journalopptak, samtale med pasienter o.l. 
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C: Klinisk undervisning – fagspesifikk (6. 8 og 9. semester) 
 
Formål og metode: 
Hensikten med utplasseringen er at studentene skal lære gjennom praktisk pasientnær klinisk 
erfaring og undervisning. Studentene skal få trening i å kommunisere med pasienter og 
pårørende, klinisk undersøkelse, vurdering av symptomer og funn, differensialdiagnostiske 
betraktninger og i å foreslå utredning og behandling. Mest mulig av læringen skal skje ved å 
ta aktiv del i avdelingens daglige rutiner, men andre undervisningsformer som tar 
utgangspunkt i aktuelle pasienter, er nyttige tillegg.  
 
Tid og sted:  
Undervisningen skjer ved kliniske avdelinger ved 

Haukeland Universitetssykehus 
Stavanger Universitetssjukehus 
Haugesund 
Førde 

 
Denne undervisningen er foreslått plassert i tre perioder av studiet 
 

1. 6. semester: 4 uker i psykiatrisk divisjon (DPS eller sykehuspraksis). tidlig i terminen  
2. 8. semester: Indremedisin, kirurgi, røntgen og anestesi til sammen 9 uker. 
3. 9. semester: Kvinne- barn 6 uker; 3 uker pediatri og 3 uker gynekologi/obstetrikk.  

 
Innhold:  
Studentene fordeles mest mulig jevnt på avdelingenes poster, poliklinikker, operasjoner mm. 
Det bør legges vekt på en mester-svenn tilnærming og på at studentene selv tar opp 
sykehistorier, undersøker pasienter, skriver journaler, deltar i prosedyrer og fremlegger 
resultater, vurderinger og forslag til videre tiltak overfor kolleger. Undervisningen kan 
vektlegges mot de vanligste problemstillingene og med fokus på  hele pasientforløpet. 
Studentene skal også få tilbakemelding ved journalopptak, psykiatrisk status presens og 
klinisk undersøkelse under utplasseringen.  
 Det bør også legges vekt på å veilede studentene i rollen som lege i forhold til 
samarbeid med andre profesjoner og kommunikasjon med pasient og pårørende, blant annet 
ved å la dem være med på «den vanskelige samtalen».  
 
Andre former for undervisning kan være 

- Klinikker 
- Egne undervisningsvisitter 
- Annen case presentasjon / diskusjon (oppsummering på slutten av dagen) 
- Seminar – eks undersøkelsesteknikk, simulering, kommunikasjon.  

Ved denne undervisningen kan det vektlegges differensialdiagnostisk tenkning og fokus på 
videre behandling og oppfølging 
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Undervisningsformene kan tilpasses de lokale forhold. Prinsipper og detaljer for innholdet i 
undervisningen kan utarbeides mellom de enkelte instituttene og samarbeidende sykehus, og 
dette bør jevnlig revurderes. Det forutsettes at alle leger (og andre aktuelle yrkesgrupper) ved 
de samarbeidende sykehusene kan delta i den pasientnære undervisningen av studentene, 
mens gruppeundervisning fortrinnsvis gjennomføres av ansatte med bistilling ved UiB.  
 

 

Utvidelse av undervisning i allmennmedisin og annen primærhelsetjeneste, 
herunder sykehjemsmedisin, legevakt og kommunale akuttsenger 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til ny studieplan har dekanatet bedt AG1 utrede 
mulighetene for en betydelig utvidelse av primærmedisinsk undervisning. I et møte mellom 
representanter for AG1 og allmennmedisinmiljøet var tilbakemeldingen at 6 måneders 
undervisning (et helt semester) neppe er mulig og kanskje heller ikke formålstjenlig når det 
gjelder allmennmedisin alene.  Hvis andre deler av primærhelsetjenesten tas med og denne 
undervisning kan understøtte studieplanen generelt hva gjelder praksiserfaringer og klinisk 
kompetanse, kan dette være en riktig utvikling. 

Det er enighet om at allmennmedisin må styrkes vesentlig i ny studieplan, men dette bør ikke 
skje ved en ensidig utvidelse av praksisutplasseringen i siste studieår. Utplasseringen er nå 4 
uker. AG1 har foreslått at en øker dette til 6 uker. Undervisning utover dette bør relateres til 
annen undervisning som blir gitt i løpet av studiet. 

Allmennmedisinske erfaringer, ferdigheter og kunnskaper bør oppnås ved en samlet plan for 
hele studiet der teoriundervisning, integrert undervisning med andre fag, kurs og 
praksisutplassering ses i sammenheng. Læringsarenaer i tillegg til fastlegepraksis er f.eks. 
helsestasjon, legevakt, kommunale akuttsenger og ambulansetjeneste. I tillegg kommer den 
store muligheten som ligger i bruk av sykehjem som læringsarena. I tillegg til det 
primærmedisinske argumentet har sykehjem en egenverdi som arena for klinisk opplæring 
generelt og ved at geriatri og rehabilitering må styrkes i studieplanen uavhengig av 
allmennmedisin. 

Det må også understrekes at undervisningen i allmennmedisin skal understøtte de generelle 
læringsmålene om å utdanne kompetente leger for seinere spesialisering. Det betyr at når en 
underviser pasientforløp fra symptomfase via legekontakt i primærhelsetjenesten til 
sykehusbehandling og tilbake til oppfølging og kontroll, så er dette kunnskaper og ferdigheter 
som er like vesentlige for de respektive sykehusfagene som for allmennmedisin. Men som for 
andre spesialiteter, må allmennmedisin kvalitetssikre de delene av pasientforløpet som ligger i 
fagområdet (slik kirurgiske fag må ha ansvar for å kvalitetssikre de kirurgiske fasene av 
pasientforløpet der dette er relevant). 
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Mange av elementene i Samhandlingsreformen lar seg godt forene med revisjoner som bør 
gjøres uavhengig av hva AG1 har vært enige om: 

 - ny integrerende pedagogikk, 

 - mer vekt på geriatri og rehabilitering,  

 - sykehjemsmedisin,  

 - legevakt og allmennmedisin. 

 

Når det gjelder allmennmedisinsk «teoriundervisning» og klinikker kan en ikke øke volumet 
bare ved nye moduler og utvidet tid på bekostning av andre fag. AG1 foreslår integrerende 
tiltak, der de tradisjonelle sykehusfagene skal være arenaer for ”samhandlingsundervisning” 
med allmennmedisin. 

I behandlingen av samhandlingsreformen forutsatte Stortinget en kompetansereform innenfor 
helsevesenet. Dagens forskning og utdanning er sterkt fokusert på spesialisthelsetjenestens 
behov. Samhandlingsreformen vil innebære at primærhelsetjenesten, kronikergruppene og det 
forebyggende helsearbeid må prioriteres langt sterkere innen forskning. Tilsvarende må 
helseutdanningene på en helt annen måte enn i dagens utdanning bygge opp under behovet for 
flere leger, sykepleiere, psykologer m.fl. til kommunehelsetjenesten. Legestudentenes 
praksisutdanning i fastlegepraksis, legevakt og sykehjem må styrkes. I England har 
Department of Health annonsert at 50% av nyutdannede leger bør gå inn i primærhelsetjenesten (BMJ 

2013;346:f3506/  https://www.gov.uk/government/publications/health-education-england-mandate.) 

Studie- og rammeplaner og offentlig finansiering i fagskoler, høyskoler og 
universiteter må støtte opp om grepene i samhandlingsreformen, slik at alle 
helseutdanningene gjenspeiler strategier og prioriteringer i den sektoren som utdanningene 
kvalifiserer for. Utdanningene må få en form og innretting som stimulerer til bedre og mer 
brukerorientert, tverrprofesjonell samhandling. Praksisopplæringen må i større grad skje i for 
eksempel lokalmedisinske sentra, fastlegepraksis, legevakt, sykehjem og omsorgsboliger. 

Basert på diskusjoner i allmennmedisinmiljøet og de føringer som er gitt av fakultetet 
for utredning av ny studieplan, vil en modell for plassering og omfang av primærmedisinsk 
undervisning kunne være: 

− En ukes undervisning i allmennmedisin i første studieår, med utplassering i 2 dager, resten 
som for- og etterundervisning. 

− To ukers undervisning i allmennmedisin i andre studieår, med klinisk praksis i inntil 4 
dager, resten som for- og etterundervisning. Må utrede muligheten for at studentene kan 
være i Bergen og ha praksis om formiddagen og annen undervisning om ettermiddagen. 
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− To ukers undervisning i allmennmedisin i tredje studieår, med praksis i inntil 2 dager, 
resten som for- og etterundervisning. Om nødvendig må den kliniske tjenesten spres 
utover to-ukersperioden. 

− I forbindelse med de desentrale periodene ved samarbeidende sykehus bør man innføre 
elementer av samhandlingsundervisning. Ved bruk av og en styrking/ akademisering av 
praksiskonsulentene kan det bygges «akademiske knutepunkt» i Stavanger, Haugesund, 
Bergen og Førde (og evt flere) 

− To ukers undervisning i allmennmedisin i fjerde studieår, med klinisk tjeneste i inntil 4 
dager, resten som for- og etterundervisning. Om nødvendig må denne tjenesten spres 
utover to-ukersperioden. 

− Teoriundervisningen i allmennmedisin i nest siste semester beholdes som i dag (med 
samme begrensing i antall forelesninger og total undervisningstid per uke som for andre 
fag). 

− Klinisk praksis hos fastlege i nest siste semester bør være på minst 6 uker 
− Siste semesters integrerende undervisningsopplegg bør ha sterkt innslag av 

allmennmedisin og lærere i allmennmedisin bør delta i utformingen og gjennomføringen 
av undervisningen sammen med andre faglærere. Et utvalg på 20-30 sentrale kliniske 
problemstillinger (brystsmerte, magesmerter, feber hos barn etc) bør undervises i form av 
miniseminarer med flere undervisere. 

− Avsluttende skriftlig eksamen skal ha sterke innslag av primærmedisinske oppgaver, 
gjerne i form av oppgaver med integrerte pasientforløp og også ellers vektlegge 
samhandling. 

− Avsluttende muntlig/praktisk eksamen skal ha sterke innslag av primærmedisinske 
oppgaver og vektlegge samhandling. 
 

 

.  
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Medisinsk studieplan 

Oppsummering og konkretisering av mandat for 

Arbeidsgruppe 1 for semesterorganisering (makroplan)        
6.03.2012 at 

 

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok 18. januar 2011 føringer for 
det videre arbeidet med en ny studieplan for medisinstudiet. Det ble vedtatt å opprette 
arbeidsgrupper, med mandater på forskjellige områder. Her beskrives mandatet for 
«arbeidsgruppe 1», som har som oppdrag å utarbeide en makroplan for studiet.  

Mandatet er gitt dels som rammer vedtatt av Fakultetsstyret, som må regnes som bindende for 
arbeidet. I tillegg er det gitt føringer fra fakultetsledelsen, hvor arbeidsgruppen skal forholde 
seg til intensjonene, men kan arbeide noe mer fritt med konkrete løsninger. 

Mandatet er basert på disse dokumentene, som inngår i arbeidsgruppens arbeidsdokumenter: 

• Forslag fra prosjektgruppen 

o Gruppens konklusjoner, med fakultetsledelsens kommentarer, vedlagt 

• Styresaken, saksforelegg og vedtak, januar 2012  

 

For bakgrunn og motivasjon for en ny studieplan for medisinstudiet vises til saksforelegget i 
styresak januar 2012. I dette dokumentet oppsummeres og presiseres oppdraget til 
Arbeidsgruppe 1. Oppdraget er gitt i styrets vedtak, og bygger hovedsakelig på forarbeidene 
som er listet ovenfor.  

Fakultetsledelsens mandat til Arbeidsgruppe 1 blir dermed å arbeide innenfor rammene av 
styrets direkte vedtak, og med utgangspunkt i fakultetsledelsens saksforelegg til styresaken. 

 

Konkretisering av mandat: 

1) Prinsipper for arbeidet 

a. Gruppen skal lage en makroplan for medisinstudiet basert på 12 semestre à 18 
uker. Den faglige sammensetningen av hvert semester skal beskrives. Gruppen 
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kan ta utgangspunkt i dagens emnebeskrivelser med læringsutbytte, eller angi 
deler av et av dagens emner som et tema som skal inngå i et semester. 

b. De viktigste fagmiljøene som skal delta i undervisningen i hvert semester skal 
angis, sammen med en angivelse av omfanget som hvert faglig bidrag skal 
utgjøre. Målet er et samarbeid mellom fagmiljøene og en stor grad av 
integrering mellom de faglige bidragene. 

c. Det er nødvendig kritisk å vurdere omfanget av de faglige elementene for å 
motvirke overbelastning av studieplanen med detalj-læring. I dette arbeidet kan 
det være nødvendig å vurdere emne- og læringsutbyttebeskrivelsene fra den 
nåværende studieplanen. 

2) Føringer 

a. Gruppen skal arbeide innenfor styrevedtaket fra januar 2012 (vedlegg), og 
intensjonene som er gitt i fakultetsledelsens saksforelegg. 

b. Gruppen skal følge intensjonene som er gitt i prosjektgruppens forslag fra 
desember 2010, med fakultetsledelsens kommentarer (vedlegg). 

c. Gruppen skal ta i betraktning det eksisterende samarbeidet med studieplanene i 
ernæring og odontologi i første studieår. Når gruppen har laget et forslag til de 
første semestrene, skal disse tas opp sammen med programutvalgene for disse 
to studiene med mål om en samordning. Samordningen vil kreve justeringer av 
det første studieåret for de to andre programmene også, enten ved at 
studietilbudet for medisinstudenter brukes, eller ved at det lages studietilbud 
som er tilsvarende eller parallelle med medisinstudiet. 

d. Medisinske basalfag skal ha størst vekt i begynnelsen av studiet. Det skal være 
tidlig klinikkrelatert undervisning, og vekten på dette økes gjennom studiet. 
Slutten av studiet skal rettes mot utvikling av ferdigheter som innebærer å 
gjøre vurderinger og foreta beslutninger. 

e. Et semester skal identifiseres for valgfri praksis, eventuelt kombinasjon av 
praksis og valgfri fordypning. Dette er ment å lette utveksling. 

f. Et semester skal identifiseres for «kvinne-barn»-fagområdene, slik at vi kan 
utnytte den internasjonale og nasjonale samordningen for studentutveksling på 
dette fagfeltene. 

3) Leveranse 

a. Gruppen skal ikke lage timeplaner for undervisningen. Gruppen skal så godt 
som mulig angi omfanget av hvert faglige innslag i hvert semester (1b). 



 

 

58 

 

Gruppen kan anbefale læringsformer som er egnet for de forskjellige 
undervisningsperiodene. 

b. Der gruppen finner det naturlig, skal gruppen angi i hvilke semestre det skal 
ligge et særlig ansvar for å ta opp spesifikke temaer. Dette gjelder spesielt 
temaer som ikke nødvendigvis har en naturlig fagtilhørighet og kan være 
relevante for flere fag eller spesialiteter. 

c. Gruppen skal også identifisere de temaene som gruppen finner kan være 
hensiktsmessig å ta opp i et vinterkurs i stedet for i et ordinært semester. 

4) Tidsskjema 

a. Gruppens endelige rapport skal leveres i mai 2013, slik at arbeidet med 
semesterorganiseringen i semesterstyrene kan starte høsten 2013. 

b. Usikkert, må vurderes nøye: En foreløpig rapport legges frem i januar 2013, til 
høring ved fagmiljøer, helseforetak, helsedirektorat, kunnskapsdept. (med 
tanke på B-M-inndeling), og behandling i fakultetsledelse. Arbeidsgruppen 
ferdigstiller rapporten etter dette. 

c. Arbeidsgruppen arrangerer møter og samlinger internt etter behov, våren og 
høsten 2012. 

d. Våren 2012 arrangerer fakultetet allmøte med presentasjon av prosjektet. 

e. Arbeidsgruppen rapporterer fremdrift til Styringsgruppen. 

 

Styrets vedtak januar 2012 

Følgende punkter i saksforelegget ble vedtatt som førende for studieplanen: 

3.2 Konkretisering 

Fakultetsledelsen mener de følgende punkter er av særskilt viktighet, og vil fremme disse som 
førende for den videre prosessen: 

1) Studiet skal ha en bachelor-master-organisering. Det opprettes en 3-årig bachelorgrad 
og det søkes om å opprette en 3-årig mastergrad. Studiet skal forberede studentene for 
oppstart av PhD-utdanning. Studiet må derfor inneholde vitenskapelig metode, etikk 
og trening i informasjonssøking, kritisk lesing og vitenskapelig skriving på 
masternivå. 

2) Opptak til medisinstudiet innebærer opptak til det fulle masterstudiet (6 år; bachelor- 
og mastergrad).  
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3) Studiet deles i semesterbaserte blokker på 18 uker, med 4 ukers valgfrie kurs i januar, 
slik det beskrives i rapporten fra desember 2010. 

4) Studiets innhold organiseres etter en såkalt «Z-modell», med mest vekt på basalfag i 
de tidlige semestrene, og mer vekt på kliniske fag senere. Studentene skal tidlig 
eksponeres for klinikk, for eksempel i primærhelsetjenesten. 

5) «Curriculum overload» skal aktivt motvirkes ved at læringsutbyttebeskrivelser, 
undervisningsomfang og detaljeringsgrad vurderes kritisk.  

6) Hvert semester ledes av et semesterstyre. 

7) Administrasjonen av hvert semester legges til et institutt som har det faglige ansvaret 
for en stor del av semesterets innhold. Leder av semesterstyret skal komme fra dette 
instituttet. 

8) Det legges opp til studentaktiviserende læringsformer, som knytter læringsutbyttet til 
anvendelse. Det må utvikles læringsarenaer for basalfag, parakliniske, kliniske og 
samfunnsmedisinske fag. Klinisk undervisning må utvikles for å gjøre bruken av 
pasientkontakt så effektiv som mulig i læringen, og kvaliteten på den tiden studentene 
bruker i klinikken må gjøres så god som mulig. Dette kan gjøres ved økt bruk av 
poliklinikker, lengre og nærmere tilknytning til kliniske sengeposter, ved bruk av 
primærhelsetjenesten og sykehjem. 

9) Samarbeidet med helseforetakene er vesentlig for den kliniske læringen. Imidlertid 
skal studiet benytte seg av samarbeidet med flere sykehus. Utplasseringsperiodene kan 
gjerne ta form av lengre perioder med klinisk praksis, hvor man også kan benytte 
internasjonal utveksling.  

10) Samarbeidet med den kommunale helsetjenesten må økes betydelig, i tråd med 
samarbeidet i helsevesenet som følger av Samhandlingsreformen. Fakultetsledelsen 
ønsker kommunehelsetjenesten som en vesentlig læringsarena, som gjerne skal tas i 
bruk helt fra tidlig i studieløpet. 

11) Internasjonal utveksling fasiliteres ved: a) lengre kliniske perioder, egnet for 
utveksling i form av opphold ved kliniske avdelinger, b) engelskspråklig semester, c) 
semesterinndeling som bedrer mulighetene for utveksling i ordinære 
undervisningsperioder, d) videreutvikling av valgfritt undervisningstilbud i global 
helse. 
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4.2 Arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppe 1 for semesterinndeling (makroplan)  

Mandat: 

Gruppen skal lage en plan over studiets makrostruktur. Hovedinnholdet i hvert semester, 
fagsammensetning og omfang av fag skal beskrives. I denne prosessen skal 
læringsutbyttebeskrivelser for de enkelte fag og temaer, undervisningsomfanget og 
detaljeringsgraden vurderes kritisk, for aktivt å motvirke «Curriculum overload». Gruppen må 
i dette arbeidet prioritere kritisk, for at studieplanen skal kunne oppfylle de vedtatte 
prinsippene. 

Gruppen skal for hvert semester beskrive det faglige innholdet med omfang, og de ansvarlige 
fagmiljøene og instituttene ut fra dagens instituttstruktur. Gruppen skal også identifisere et 
semester for valgfri fordypning med mulighet for utveksling i form av praksis eller studier. 

Gruppen skal ta i betraktning det eksisterende samarbeidet med odontologi og ernæring i 1. 
studieår, og samarbeide med de aktuelle programutvalgene og med organisasjonen for 
Examen philosophicum om disse to semestrene. 

Det vil være naturlig i dette arbeidet å foreslå tema og fagområder som kan egne seg for 
separate, kortere kurs (se Arbeidsgruppe 
4).
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Styringsgruppen for ny medisinsk studieplan 
Føringer for videre arbeid 

 
Behandlet i møter 18.01 og 14.02.2013 etter presentasjoner fra arbeidsgruppene 
17.01.2013 
Til stede 18.01: 
Arne Tjølsen, leder 
Nina Langeland, dekan 
Robert Bjerknes 
Nina Mevold 
Gottfried Greve 
Kim Ove Hommen 
Agnes Nystad (for Bjørg Bakke) 
Kaisa Haugland 
Torunn Valen Mikalsen, sekretær 
Til stede 14.02: 
Arne Tjølsen, leder 
Nina Langeland, dekan 
Robert Bjerknes 
Nina Mevold 
Kim Ove Hommen 
Kaisa Haugland 
Torunn Valen Mikalsen, sekretær 
 
I arbeidet med ny medisinsk studieplan satte Fakultetsstyret ned to arbeidsgrupper fra april 
2012. Arbeidsgruppe 1 fikk i oppgave å arbeide med studiets makrostruktur, mens 
Arbeidsgruppe 3 skulle utrede undervisnings- og læringsformer til bruk i studiet. 
For sammensetning og mandater, se: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-
formedisinstudiet-ved-uib/prosjektorganisering 
Begge gruppene leverte en foreløpig rapport ved nyttår 2013. Rapportene ble presentert for 
begge arbeidsgruppene og styringsgruppen i heldagsmøte 17.01.2013, og ble behandlet i møte 
i Styringsgruppen 18.01.2013 og 14.02.2013. 
Styringsgruppens intensjon er at vi med felles arbeid skal lage en helhetlig studieplan, som gir 
en god og kvalitetssikret utdanning av leger. Legeyrket er et praktisk fag, som krever både 
kunnskap, praktiske ferdigheter, gode kommunikasjonsferdigheter og evne til vurdering og 
resonnement. Kandidatene skal også utvikle gode holdninger, ha et bevisst forhold til etiske 
problemstillinger og ha god evne til empati. Samtidig skal vi utdanne kandidater til en 
akademisk grad, hvor kandidatene skal ha kjennskap til kunnskapshåndtering og 
forskningsmetode på et visst nivå. Det utgjør en utfordring å sikre at alle studentene utvikler 
tilstrekkelig kompetanse på alle disse områdene i løpet av et studium begrenset til 6 år. Vi 
skal sørge for at studentene er kvalifisert til å få autorisasjon etter endt studium, og vi skal 
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utdanne med tanke på alle grener av legeyrket – både allmennleger, sykehusspesialister, 
paraklinikere og forskere. Balansen mellom disse forskjellige aspektene ved legekompetansen 
vil alltid føre til diskusjon, og et godt resultat vil være avhengig av kompromisser og 
prioriteringer. 
 
Veivalg for videre arbeid, Arbeidsgruppe 1: 
· Arbeidsgruppen bes om å beskrive hvordan arbeidet kan gå videre med å redusere overlast 
av studieplanen, ved nøye gjennomgang av læringsutbytte, undervisning og 
vurderingsformer. 
· Styringsgruppen går inn for å flytte valgperioden på 4 uker til begynnelsen av 
høstsemesteret, og dermed ha semesterdeling mellom høst- og vårsemestrene i slutten av 
januar. Arbeidsgruppen bes om å vurdere konsekvenser av en slik flytting av valgperioden til 
august-september. Dette bør utredes i samarbeid med internasjonal koordinator. 
· Mulighetene for utveksling må gjøres tydeligere, og det må legges til rette for utveksling 
med klarere faglig samsvar. Arbeidsgruppen bes om å vurdere studieplaner fra andre 
læresteder og beskrive semestre som er tilrettelagt for utveksling. 
· Styringsgruppen ønsker at det holdes systematisk vurdering ved slutten av hvert semester 
(semestereksamen), slik arbeidsgruppe 1 beskriver. Styringsgruppen tar i denne omgang ikke 
stilling til formen på denne vurderingen. 
· Det er ønskelig med definerte innslag («grunnkurs») av parakliniske fag i bachelordelen av 
studiet. Arbeidsgruppen bes om å beskrive og vurdere konsekvensene av tydeligere 
parakliniske fag i løpet av første treårsperiode. Det er mulig at dette vil ha en naturlig nærhet 
til de rene basalfagene i samme periode av studiet. 
· Styringsgruppen ber arbeidsgruppen beskrive en modell med vesentlig større bruk av 
kommunehelsetjenesten som læringsarena (3 måneder eller mer) – uavhengig av kostnad. 
· Styringsgruppen ber Arbeidsgruppe 1, eventuelt et utvalg av arbeidsgruppen, om snarest 
mulig å opprette et samarbeid med Programutvalg for odontologiske fag for å vurdere 
hvordan vi kan oppnå størst mulig samarbeid om undervisning i første studieår i de to 
programmene. 
 
Veivalg for videre arbeid, Arbeidsgruppe 3 og Programutvalg for medisin: 
· Klinisk læring: Det er nødvendig å beskrive metoder og former for gode kliniske 
undervisningopplegg med gode læringsmuligheter. 
· Styringsgruppen ber arbeidsgruppen lede arbeidet med utprøving av Team-basert læring. 
Det må identifiseres to eller flere fagmiljøer eller emner for utprøving, med mål om å 
gjennomføre utprøving i studieåret 2013-14. Arbeidsgruppen bes om å foreslå en 
fremdriftsplan for å utvikle kompetanse til en slik utprøving av TBL. Etter juni 2013 fortsettes 
arbeidet av Programutvalg for medisin, gjerne supplert med medlemmer av Arbeidsgruppe 3. 
· Vurderingsformer: Arbeidsgruppen bes om å beskrive på hvilken måte de anbefalte 
metodene eventuelt kan tilpasses/implementeres i form av semestereksamener / 
vurderingsøkter ved slutten av semestrene. 
· Styringsgruppen ønsker en samordning av arbeidet med tutorgrupper (mentorgrupper) fra 



 

 

65 

 

arbeidsgruppene 1 og 3, med hovedansvaret for innpassing i studieplanen i Arbeidsgruppe 1. 
 
Arbeidsgruppe 1: 
Styringsgruppen mener at AG1 har lagt frem en god og gjennomførbar plan for 
medisinstudiet, som ivaretar de fleste av målsettingene og føringene som forelå for arbeidet. 
Styringsgruppen har i det følgende diskutert hvordan arbeidsgruppen bør arbeide videre med 
planen i løpet av vårsemesteret 2013. 
 
Bachelor-masterinndeling 
Styringsgruppen presiserer at studieplanen baseres på at medisinstudiet består av en bachelor- 
og en masterdel, og at opptak til medisinstudiet innebærer opptak til hele studieløpet med 
bachelor- og mastergrad. Det er ikke planlagt selvstendig opptak til masterstudiet, og 
foreløpig er det heller ikke påbegynt planer om selvstendig opptak til bachelorstudiet. Fullført 
masterstudium skal, som dagens medisinstudium, kvalifisere til autorisasjon som lege. 
Det må utarbeides beskrivelser (læringsutbytte) for hhv. bachelor- og masterdelen av studiet. 
Dette må sees i lys av Bolognaprosessen og syklusene i utdanningsløpene. En slik beskrivelse 
vil ligge til grunn for å kunne bruke bachelorgraden inn mot andre mastergrader, eller doble 
mastergrader (en kombinasjon av mastergrad i medisin og en annen mastergrad). 
 
Bachelor- og masteroppgaver 
Styringsgruppen ønsker ikke en bacheloroppgave i bachelorgraden, med det er nødvendig å ha 
en vitenskapelig oppgave i masterdelen av studiet - en masteroppgave på 30 stp. 
Masteroppgaven skal ha en forskningsinnretning, men kan gjøres klinisk rettet, eller utgjøre 
en fordypning med tanke på videre spesialisering eller forskning. 
Det er ikke noe generelt krav om en bacheloroppgave i et bachelorstudium. UiB har i sine 
generelle retningslinjer for bachelorstudiene at det skal være en skriftlig oppgave på 10 
studiepoeng, men dette kan erstattes av andre tiltak. Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet har for eksempel ikke bacheloroppgaver, men «erstatter» det med laboratorieøvelser 
og feltoppgaver. Videre planlegging baseres derfor på at medisinstudiet ikke skal ha en 
bacheloroppgave på 10 stp. 
Det kan imidlertid godt være ønskelig å legge studiepoeng til mindre oppgaver som skrives i 
løpet av studiet. Dette tar ikke styringsgruppen spesifikt stilling til, men peker på muligheten. 
Før saken legges frem for nytt vedtak i Fakultetsstyret, må det beskrives mer i detalj 
begrunnelsen for en bachelor-masterinndeling av studiet, og mulighetene for faglig bruk av en 
bachelorgrad i medisin. Det kan være naturlig at Styringsgruppen og fakultetsledelsen gjør 
dette. 
 
Klinisk læring 
Styringsgruppen ber arbeidsgruppen vurdere hvordan vektingen mellom teoretisk og 
praktisk/klinisk læring i de forskjellige delene av studiet bør være, i bachelor- og 
masterdelene av studiet. 
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Pasientkontakt, klinisk læring og læring av kliniske kunnskaper og ferdigheter (både praktisk 
trening og viktigheten av kvalitetskontroll/vurdering av ferdigheter) må synliggjøres i 
planene. 
Det må igangsettes arbeid med å utarbeide ferdighetslister / sjekklister, evt. både for 
ferdigheter som skal beherskes og aktiviteter som man skal ha deltatt i. Dette er arbeid som 
det er ønskelig blir vurdert nasjonalt, med mål om å lage nasjonale lister over ferdigheter som 
kandidatene skal beherske eller ha kjennskap til. Det er mulig at dette arbeidet bør ledes av 
Programutvalg for medisin. 
Trening av ferdigheter må foregå systematisk og med bevisst bruk av Ferdighetssenteret. 
Treningen på Ferdighetssenteret må legges i forbindelse med praktisk, klinisk trening og bli 
en integrert del av det totale læringsopplegget. 
 
Bruk av primærhelsetjeneste 
Arbeidsgruppen bes vurdere hva slags omfang bruken av primærhelsetjenesten bør ha. I lys av 
Samhandlingsreformen bør antagelig omfanget av interaksjon med den kommunale 
helsetjenesten økes betydelig, og slike læringsarenaer brukes vesentlig mer enn i dag. Det kan 
f.eks. angis at 20 % av kliniske læringsarenaer ligge utenfor sykehus, i den kommunale 
helsetjenesten, og vurderes hvilke former for undervisning som egner seg i denne arenaen. 
Styringsgruppen ber arbeidsgruppen konkret vurdere et alternativ med en vesentlig større del 
av klinisk læring utenfor sykehus. 
Det er opprettet et Senter for tverrfaglig samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS), 
som arbeider med utvikling av arenaer for samhandlingstrening. Det vil være naturlig at dette 
synliggjøres i makroplanen og at det pekes på semester(-re) der dette er hensiktsmessig. 
Det er nødvendig å synliggjøre hvordan pasientforløp mellom hjemmet – 
primærhelsetjenesten – kommunal helsetjeneste – sykehus skal være i undervisningen. Det er 
viktig at studiet på en tydelig måte ivaretar det som kommuner og helseforetak arbeider med 
innenfor rammene av Samhandlingsreformen. 
 
 
 
 
Parakliniske fag 
Arbeidsgruppen beskriver integrasjon av typiske parakliniske fag i de kliniske periodene. Det 
er likevel gode grunner til å ha «grunnkurs» eller fundamentale deler av disse fagene i løpet 
av de første 3 årene av studiet: 
- Det vil vise fagenes identitet, og støtte undervisnings- og forskningsmiljøene våre 
- Det vil gi studentene et klart bilde av hva fagene innebærer, og på hvilke områder fagene har 
særlig nytteverdi 
- Det vil være nyttig i lys av en fremtidig isolert bachelor-grad, hvor noen av disse fagene bør 
være representert. Dette gjelder tydeligst patologi, med nær sammenheng med anatomi og 
fysiologi, og klinisk biokjemi med den nære sammenheng til biokjemisk og fysiologisk 
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normalfunksjon. Også plasseringen av grunnkurs eller introduksjon til farmakologi og 
mikrobiologi må vurderes. 
 
Odontologi 
Det må etableres en hensiktsmessig gruppe sammen med Programutvalg for odontologi for å 
komme frem til samarbeidsløsninger med odontologistudiet i første studieår. Det er en klar 
intensjon at det skal være felles studieopplegg med odontologi i så stor grad som mulig i 
denne perioden, og det innebærer at de to studiene må sees i sammenheng. 
Styringsgruppen ber Arbeidsgruppe 1, eventuelt et utvalg av arbeidsgruppen, om å opprette et 
samarbeid med Programutvalg for odontologiske fag for å vurdere hvordan vi kan oppnå 
størst mulig samarbeid om undervisning i første studieår i de to programmene. Det ligger i 
utgangspunktet til grunn at en hoveddel av undervisningen, utenom profesjonssøylen, bør 
være felles. 
 
Curriculum overload 
Det er foreløpig lite synliggjort at omfang og / eller dybde av enkelttemaer skal senkes, for å 
redusere total mengde og unngå overlastet studieplan. Det må synliggjøres at semesterstyrer 
og programutvalg må ha en aktiv rolle i dette, og at læringsutbyttebeskrivelsene aktivt må 
gjennomgås som utgangspunkt for arbeidet. Det må gjøres klart at grunnutdanningen i 
medisin ikke skal ligge på et spesialistnivå, men kompetansen etter endt studium skal passe 
med tildeling av autorisasjon og kvalifisere kandidatene til å arbeide selvstendig i 
turnusstillinger eller å begynne spesialisering. 
Det ble diskutert om det er hensiktsmessig eksplisitt å åpne for at tema som er undervist 
tidligere i studiet skal kunne tas opp i vurderinger, i det det kan bidra til opplevelsen av en 
presset studieplan. Flertallet i Styringsgruppen går inn for synspunktet til Arbeidsgruppe 1. 
Styringsgruppen ønsker en plan for det videre arbeidet med å gjennomgå den detaljerte 
studieplanen med tanke på omfang, tidsbruk og vektig av enkeltfag og temaer. Gruppen 
foreslår at man ser på andre europeiske universiteter, og det kan være hensiktsmessig å 
sammenligne med Sverige / Karolinska institutet (5,5 års studium), og evt. Københavns 
universitet og Charité i Berlin. Dette vil være nettopp for å få en balanse mellom fagene som 
ligner andre, sammenlignbare universiteter i en prosess hvor omfang og detaljeringsgrad skal 
reduseres for å motvirke overlasting av studieplanen og samtidig beholde god faglighet og 
vitenskapelighet, og beholde sterke basalfag. 
 
Tidsbruk 
Styringsgruppens inntrykk er at arbeidsgruppen legger opp til en stor arbeidsmengde for den 
enkelte student, og ber gruppen om å vurdere om det er mulig å beholde prinsippet om en 
undervisningsfri dag, eventuelt klare undervisningsfrie perioder i de fleste 
undervisningsukene. Dette vil også være en fordel for en del studenter som er i gang med 
forskningsprosjekter, både til masteroppgave og i forskerlinjen. 
Se også diskusjonen under punktet om «Curriculum overload». 
 



 

 

68 

 

Akademisk søyle 
Styringsgruppen mener at vitenskapelig kompetanse skal styrkes i studiet, og mener at mye av 
dette kan oppnås ved å strukturere, omorganisere, synliggjøre og styrke elementer fra dagens 
studieplan som skal gi kompetanse i metode, statistikk og kunnskapshåndtering. Selv om 
vitenskapelig kompetanse og tenkemåte er viktig gjennom hele medisinen, må den 
akademiske søylen på en tydelig måte legge opp til og knyttes sammen med arbeidet med 
masteroppgaven, hvor kompetansen skal tas i bruk. 
 
Internasjonalisering 
Internasjonal utveksling må behandles i større detalj. Vi bør se på universiteter som 
Karolinska institutet, Københavns universitet og Charité i Berlin, for å forsøke å speile mer 
enn ett semester for mulig to-veis utveksling. Styringsgruppen ser det som ønskelig at det 
pekes på minst 3 semestre som kan egne seg for utveksling. Dette vil i stor grad fasilitere 
internasjonalisering – begge veier. Masteroppgaven kan for eksempel også tas helt eller delvis 
ute. Styringsgruppen støtter at Kvinne-barn-terminen fortsetter på engelsk. 
Det er en fordel at semesterinnholdet beskrives med tydelige emneoverskrifter, slik at det er 
gjenkjennbart i sammenligning med andre studieplaner. Det vises også til punktet 
«Vinterkurs». 
 
Pedagogisk enhet 
Fakultetet planlegger etablering av en pedagogisk enhet («Enhet for læring»), som skal bestå 
av pedagogisk fagpersonell og administrativt personell. Styringsgruppen ønsker 
arbeidsgruppens vurdering av hvordan en pedagogisk enhet ved fakultetet best kan fungere 
ved innføring og ved drift av en medisinsk studieplan. Hvilke behov ser gruppen for 
pedagogiske tiltak som kan møtes ved en pedagogisk enhet? 
 
Vinterkurs 
Styringsgruppen mener at den 4 ukers valgperioden («vinterkurset») sannsynligvis bør legges 
til starten på høstsemesteret, for å kunne bruke også denne perioden isolert til bilateral 
utveksling. Gruppen ønsker arbeidsgruppens vurdering av en slik eventuell flytting. Dette kan 
ha potensielle fordeler: 
a) Både høst- og vårsemesteret vil komme mer i takt med andre europeiske semestre (midt i 
september til slutten av januar, februar til juni). 
b) Kursperioden i august-september kan tilbys som «sommerkurs» til utenlandske studenter. 
 
Mentorordning 
Det må utredes videre hvordan en mentorordning skal organiseres, og hvilket innhold den skal 
ha. Det er mulig å ha fast mentor for en fast gruppe over en periode fra 1 til 3 år, eller man 
kan organisere en mindre gruppe fra hvert årskull sammen i en gruppe knyttet til en person og 
en seksjon/avdeling, slik at gruppen består av eldre og yngre studenter. En masteroppgave kan 
også knyttes til avdelingen der studenten er tilknyttet. Mentorgrupper kan også være knyttet 
til legekontor i kommunehelsetjenesten. 
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Milepælsplan Ny studieplan medisinstudiet 

Tidspunkt Deltakere, møtearena Agenda 

Høst 2009 Programutvalg for medisin Seminar der arbeidet med ny 

studieplan startet 

23.06.2010 Fakultetsstyret Oppnevning av prosjektgruppe for 

ny studieplan, pilot, sak 80/10 

16.02.2011 Fakultetsstyret Komiteens rapport lagt fram for 

drøfting, sak 22/11 

Juni 2011 Fakultetsledelsen Oxford Research sin rapport om 

organiseringen av Det medisinsk- 

odontologiske fakultet lagt frem 

16.11.2011 Fakultetsstyret Prosjektskisse lagt fram til drøfting, 

sak 146/11 

18.01.1012 Fakultetsstyret Drøfting, sak 2/12 

22.02.2012 Fakultetsstyret Forslag til prosjektorganisasjon, sak 

10/12 

16.03.2012 Fakultetsstyret behandlet saken på 

sirkulasjon via epost 

Oppnevning av grupper, sak 23/12 

11.04.2012 Fakultetsstyret Gruppesammensetning, 

representasjon fra andre 

utdanningsløp, sak 36/12 

Vår 2012 Arbeidsgruppe 1 og 3 Lager egen utfyllende milepælsplan 

16.04.2012 Kjernegruppe til Arbeidsgruppe 1 Planleggingsmøte 

20. april 2012 Lederne av arbeidsgruppe 1 og 3 og 

visedekan 

Samarbeidsmøte 

15.05.2012 Kjernegruppe til Arbeidsgruppe 1 Planleggingsmøte 

22.05.2012 Arbeidsgruppe 1 Oppstartsmøte 

24.05.2012 Kjernegruppe til Arbeidsgruppe 1 Planleggingsmøte 
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11.06.2012 Arbeidsgruppe 3 Seminar med emneansvarlige 

14.06.2012 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

21.06.2012 Lederne av arbeidsgruppe 1 og 3 og 

visedekan 

Samarbeidsmøte 

Vår 2012 Arbeidsgruppe 1 og 3 Møter ved alle institutt, seminar 

13.09.2012 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

27.09.2012 Lederne av arbeidsgruppe 1 og 3 og 

visedekan 

Samarbeidsmøte 

15.10.2012 Kjernegruppe til Arbeidsgruppe 1 Planleggingsmøte 

17.10.2012 Kjernegruppe til Arbeidsgruppe 1 Planleggingsmøte 

18.10.2012 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

31.10.2012 Styringsgruppen og lederne av AG1 

og AG3 

Samarbeidsmøte 

15.11.2012 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

28.11.2012 Lederne av arbeidsgruppe 1 og 3 og 

visedekan 

Samarbeidsmøte 

11.12.2012 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

Januar 2013 Rapport fra AG1 og AG3 leveres 

Styringsgruppen 

Rapport 

09.01.2013 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmøte 

17.01.2013 Styringsgruppen og hele AG1 og AG3 Stormøte 

18.01.2013 Styringsgruppen Arbeidsmøte 

Februar 2013 Dekan og visedekan presentere 

arbeidsgruppenes rapporter 

Høringsmøte med instituttene 

14.02.2013 Styringsgruppen Arbeidsmøte 

20.02.2013 Fakultetsstyret Sak 10/13 Status i prosjektet 

(ephorte 2011/2047) 



 

 

71 

 

21.02.2013 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

13.03.2013 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmøte 

14.03.2013 Dekan og visedekan presenterer 

prosjektet i allmøte for studentene 

Allmøte for alle kull på medisin 

21.03.2013 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

23.04.2013 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

24.04.2013 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmøte 

25.04.2013 Leder AG1 og PU-leder Odontologi Informasjonsmøte 

30.04.2013 Visedekan og vitenskapelig ansatte Informasjonsmøte 

16.05.2013 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmøte 

23.05.2013 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

29.05.2013 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmøte 

12.06.2013 Fakultetsstyret Behandling i Fakultetsstyret 

13.06.2013 Arbeidsgruppe 1 Arbeidsmøte 

Juni 2013 Arbeidsgruppe 1 Levere rapport til Styringsgruppen 

med semesterbeskrivelse på 

makroplan 

Juni 2013 Arbeidsgruppe 3 Levere rapport til Styringsgruppen  

Vår 2013 Styringsgruppe Utarbeide forslag til Fakultetsstyret 

Juni 2013 Semestergrupper Oppnevning av grupper 

Høst 2013 Semestergrupper Lager detaljplaner for hvert 

semester 

Høst 2013 Fakultetsstyret Behandling i Fakultetsstyret 

Høst 2014  Implementering av ny studieplan 
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Komiteinnstilling:  «Forslag til styrende prinsipper for en 
revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved 
Universitetet i Bergen» (desember 2010) og 
fakultetsledelsens kommentarer: 

 
Her følger deler av forslaget fra komiteen og kommentarene fra fakultetsledelsen, 
Programutvalg for medisin og Fakultetsstyret, med vedtak i januar 2012. Fakultetsledelsen 
støtter de fleste av prosjektgruppens forslag. Noen momenter er ført frem til styrende vedtak i 
Fakultetsstyret januar 2012, mens andre vil være gjenstand for behandling i arbeidsgruppene 
frem mot vedtak av en detaljert studieplan. Prosjektgruppens forslag er angitt i fete typer, med 
fakultetsledelsens kommentarer for hvert punkt. 
 
 
Målsetningen med studiet: 
 
At den overordnede målsetning for profesjonsstudiet i medisin ved UiB er å gi studentene 
en solid faglig plattform slik at de er kvalifisert for turnuslisens og kan starte turnustjeneste 
eller starte i nybegynnerstillinger innenfor en hvilken som helst medisinsk spesialitet. 
Studiet skal således være en grunnutdannelse for all videre spesialistutdannelse. Studiet 
skal gi studentene en bred og faglig oppdatert kunnskapsbase og evnen til ny 
kunnskapshåndtering og kritisk kildesortering. 
 
Dette er en god målbeskrivelse, som må videre behandles frem mot vedtak i PUM og fakultet. 
 
 
Opptak til studiet: 

 
Komiteen foreslår at opptak til medisinerstudiet skjer to ganger i året (august og februar). 

 
Foreløpig ønsker fakultetsledelsen opptak en gang i året, med deling av kullet senere i studiet. 
Så langt kan det se ut som om 2 år ute i studiet er et egnet tidspunkt, men dette vil være 
avhengig av utredning i Arbeidsgruppe 1. 
 
 
Komiteen foreslår at opptaket til odontologistudiet skjer samtidig med opptaket til høstkullet 
i medisin i august og at opptaket til ernæringsstudiet og farmasi-studiet skjer samtidig med 
opptaket til vårkullet i medisin i februar. 
 
Dette punktet går ut med ett opptak pr. år til medisinstudiet. 
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Det er ønskelig med samundervisning i første studieår med studentene i odontologi og 
ernæring. Det er mulig at dette studieåret kan brukes i alle programmene med ubetydelige 
forskjeller, eller det er mulig at det må være elementer som er forskjellige mellom studiene. 
Dette må behandles sammen med programutvalgene for disse studiene når det foreligger et 
forslag. 
 
 
Timeplanfestet undervisning: 
 
Kjernearbeidstiden for studenter defineres til 0800-1500 mandag til fredag for 
timeplanfestet undervisning. En hel eller to halve dager gjøres undervisningsfri. 
 
Dette punktet støttes av fakultetsledelsen, men har ikke vært behandlet i styret. 
 
 
Det skal maksimalt være 20 timeplanfestet undervisningstimer per uke. Det skal være max  
10 (evt 8)  timer forelesninger per uke. Den resterende timeplanfestede undervisningen skal 
følge andre studentaktiviserende læringsformer. Studentene skal ha minimum 14 timer 
egen lesetid per uke innenfor den definerte kjernearbeidstiden. Denne hovedregelen skal 
gjelde for den samlede undervisningsplanen i hvert semester, men kan tilpasses i forhold til 
utplasseringer og kurs innenfor et semester. 20 timeplanfestet undervisningstimer kan 
overskrides hvis det dreier seg om pasientnær virksomhet, enten den er lærerstyrt eller del 
av obligatorisk tilstedeværelse på poliklinikker eller avdelinger. 
 
Komiteen skriver at «denne hovedregelen må håndheves med fleksibilitet fordi noen uker vil 
være fylt opp med mer undervisning pga kurs, utplasseringer, med mer. Den samlede 
undervisningstiden i løpet av et semester skal imidlertid tilfredsstille disse overordnede krav 
til timeplanfestet undervisning.» Punktet støttes av fakultetsledelsen. 
 
 
Organisering av studiet: 
 
Studieåret deles i tre: høstsemester på 18 uker ( august til desember), vinterkurs på 4 uker 
(januar), vårsemester på 18 uker (februar til juni). Samme undervisning gjentaes høst og 
vår. Undervisningen i høstsemesteret for høstkullet tilsvarer undervisningen i vårsemester 
for vårkullet. Vinterkursene er roterende spesialkurs som er obligatoriske, men hvor den 
enkelte student kan bestemme når de vil følge det enkelte kurset og om de vil ta kurset en 
eller flere ganger. Vinterkursene kan være åpent for flere kull. Dette vil gi studentene 
større fleksibilitet. 
 
Punktet støttes av fakultetsledelsen. Dessuten er det et ønske at det skal være mulig med 
valgfrie kurs i denne perioden. 
 
 
Studiet organiseres i 3 perioder hver på 2 år. Det legges opp til spiralundervisning hvor 
hver 2-års periode er en ”runde” i spiralen. 
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Dette støttes ikke i sin helhet. Det er bestemt at studieorganiseringen skal passe med en 
Bachelor-Master-organisering, slik at de første tre årene av studieprogrammet kan skilles ut 
som en enhet. Dette betyr at i hovedsak må medisinske basalfag utgjøre en komplett «pakke» 
som er ferdig i løpet av de første tre årene, og også at denne delen av studiet må inneholde 
elementer av generell kunnskap og kompetanse om helsevesen, helsetjenester og 
tverrprofesjonalitet som vil inngå i grunnutdanningene i andre helseprofesjoner. En streng 
organisering med tre perioder på to år vil dermed ikke være hensiktsmessig. Imidlertid støttes 
prinsippet om spirallæring i det det er ønskelig med en systematisk økning av vekten på 
kliniske vurderinger og beslutningstaking utover i studiet. 
 
Det legges til rette for inntil 60 % undervisning med andre studieprogrammer i prekliniske 
fag i 1-2 studieår. Resten av undervisningen i 1-2 studieår skal være profesjonsbyggende og 
bare beregnet på medisinerutdannelsen. Det skal legges mer vekt på utøving av legeyrket i 
undervisningen allerede fra første studieår. 
 
Dette må sees i sammenheng med punktet om samundervisning med andre studieprogrammer 
i første studieår. Derfor vil fakultetsledelsen ikke ta stilling til fordeling av 
undervisningsmengde her. 
 
 
1-2 studieår: Anslagsvis 60 % av den timeplanfestede undervisningen er i prekliniske fag 
med hovedvekt på basalbiologisk forståelse mens anslagsvis 40 % er i kliniske/ 
parakliniske/ samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på lege-pasientrelasjoner, 
anamneseopptak, kommunikasjon, undersøkelsesmetoder, etikk, praksisutplassering 
 
Prinsippet støttes, uten å ta stilling til tallmessig fordeling. 
 
 
3-4 studieår: Anslagsvis 70 % av timeplanfestet undervisning er i kliniske/ 
parakliniske/samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på diagnostisk prosess og 
diagnostiske metoder (kasuistisk forløpsundervisning, case-undervisning, utplassering på 
sykehus og i allmennpraksis). Anslagsvis 30 % er i prekliniske fag som tematisk legges opp 
mot den kliniske undervisningen. 
 
Prinsippet støttes, men igjen er det vesentlig å se på sammensetningen av de første tre årene 
som skal utgjøre en bachelorgrad.  
 
 
5-6 studieår: 90 % av timeplanfestet undervisning er i kliniske/parakliniske/ 
samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på terapi og håndtering av kroniske sykdommer. 
De resterende 10 % er i prekliniske fag som tematisk gir en basalmedisinsk forståelse av 
terapeutiske prosedyrer.  
 
Prinsippet støttes. Fakultetsledelsen støtter poenget med å benytte medisinske basalfag inn 
mot klinikk og terapi. 
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Siste semester blir i all hovedsak integrert case-basert undervisning av komplekse 
medisinske tilstander og trening i å bruke kunnskaper fra basalfag og klinikk til å oppnå 
gode og evidensbaserte beslutninger. På dette stadiet i studiet skal studentene kunne 
redegjøre for rasjonalet bak valg av metode og kunne vurdere metodens sensitivitet og 
spesifisitet.  
 
Prinsippet støttes.  
 
 
Integrert undervisning: 
 
Det bør være en målsetning å ha mer integrert undervisning hvor 2 lærere fra forskjellige 
fagområder (f eks allmennpraktiker-ØNH-lege, gastrokirurg-gastroenterolog eller 
farmakolog- indremedisiner) er tilstede samtidig og bidrar til undervisningen gjennom 
kliniske diskusjoner. Undervisningen i prekliniske fag bør også samkjøres med den øvrige 
undervisningen, hvor noe av undervisningen foregår med 2 undervisere (f.eks prekliniker-
kliniker eller prekliniker-parakliniker). 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Allmennmedisinsk undervisning introduseres tidlig i studiet og må integreres med den 
øvrige kliniske undervisningen slik at studentene under hele studiet opplever kontinuitet i 
utredning og behandling på forskjellige nivåer i helsevesenet. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Studentene må gjennom hele studiet lære betydningen av klinisk epidemiologi og at 
sykdommer ikke nødvendigvis skal behandles likt i 1 og 2 linjetjenesten. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Studentene må forstå begrunnelsen for Samhandlingsreformen og nødvendigheten av å 
samarbeide horisontalt og vertikalt i helsevesenet. Studentene må forstå at 
Samhandlingsreformen er like viktig i 1. og 2. linje tjenesten. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Viktige undervisningsarenaer utenfor UiB/HUS: 
 
Studiet må tilpasses de utfordringer helsevesenet møter de neste 10-20 årene. Behandling 
av kroniske sykdommer og helseproblemer blant eldre må bli et sentralt tema i 
undervisningen. Sykehjemmene må bli en viktig læringsarena og sykehjemsleger må 
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trekkes aktivt inn i gruppebasert undervisning på samme måte som på samarbeidende 
sykehus 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Utplasseringen av studenter i allmennpraksis må styrkes gjennom hele studiet. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Utplasseringen av studenter på andre sykehus i regionen må opprettholdes. Lokalsykehus 
som i dag ikke brukes til studentundervisning bør trekkes inn i utplasseringen. Det må 
legges til rette for mest mulig ”bed-side teaching” og arbeid på sykehusavdelinger og 
poliklinikker mens studentene er utplassert. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
 
Fakultetet må legge til rette for økt internasjonal studentutveksling selv om det går på 
bekostning av noe av den undervisningen som blir gitt fra UiB. Internasjonal utveksling 
har en egenverdi. Det er studentenes ansvar å sørge for at de skaffer seg den kunnskapen 
de eventuelt har gått glipp av mens de har vært på utveksling før de avslutter studiet. Da vil 
de uansett kunne bli testet i alle fag som er undervist i løpet av studiet (se punkt om 
avsluttende eksamen). 
 
Prinsippet støttes, og er førende for prosessen. 
 

 
Det må tilbys et eget engelsk språklig semester til utenlandske studenter. Komiteen foreslår 
et engelskspråklig kurs i public health  (inkl skandinaviske velferdsmodeller) og global 
health. Komiteen vil ikke anbefale at vi omgjør et av de kliniske fagene til engelsk-språklig. 
 
På dette punktet er forutsetningene noe endret, i det det ser ut til at vi har mulighet for et 
klinisk semester hvor fakultetsledelsen ønsker å ha et engelskspråklig tilbud («kvinne-barn»). 
Dette gjennomføres i dagens studieplan, og investeringen av ressurser i dette bør i varetas 
videre. Forslaget om at et engelskspråklig kurs i «Public health» som beskrevet ovenfor kan 
tilbys til utenlandske studenter er godt, og dette må utredes med hensyn til praktisk 
gjennomføring og økonomi. 
 
 
Bruk av lærerkrefter/undervisningsressurser: 
 
I store fag med mange lærere kan en velge å fordele undervisningsoppgavene slik at en 
lærer enten underviser i høstsemesteret eller i vårsemesteret. Antallet forelesninger foreslås 
redusert og den frigjorte undervisningskapasiteten foreslås brukt til andre gruppebaserte 
undervisningsformer. 
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Her tar ikke fakultetsledelsen stilling til første del. Prinsippet ellers støttes. 
 
 
UiB sin generelle arbeidstidsfordeling (46% undervisning, 46% forskning og 8% 
administrasjon) må dokumenteres for alle vitenskaplig ansatte gjennom 
undervisningsregnskap og /eller annen dokumentasjon. Veiledning av phD kandidater i 
skrivefasen hvor veileder er medforfatter bør defineres som forskning og ikke undervisning. 
Komiteen foreslår derfor at bare første halvparten av tiden som brukes til veiledning av 
PhD-kandidater defineres som undervisning. 
 
Støttes i hovedsak. Spørsmålet om hvordan veiledningsarbeidet mot PhD-kandidater skal 
klassifiseres må tas opp separat. 
 
 
For å få mer kontinuitet og helhet i undervisning er det en overordnet målsetning at hver 
student møter færre lærere i hvert enkelt av de store fagene og at disse dekker et bredere 
tematisk undervisningsområde. 
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Faglig ledelse og administrasjon av undervisningen:  
 
Vi foreslår en sterkere styring av undervisningen, både kvalitativt og kvantitativt på tvers av 
instituttgrensene. Vi mener undervisningsoppdraget må løftes ut av instituttene og over på 
fakultetet som må administrere og koordinere undervisningen i samarbeid med 
Programutvalget. Programutvalget må bli et sterkt faglig styringsorgan.   
 
Prinsippet støttes sterkt. Instituttenes rolle må klarlegges ytterligere, og det vil også bli gjort i 
arbeidet med «Framtidens fakultet». 
 
 
Vi foreslår at det etableres et semesterstyre med en semesterleder for hvert semester (1-12).  
Alle fagene som undervises i semesteret er representert i semesterstyret. Semesterlederne 
for vårsemestrene er også ansvarlige for vinterkursene. Semesterlederne får faglige 
fullmakter i forhold til de fagene som undervises i deres semester både når det gjelder 
planlegging, gjennomføring og evaluering. Programutvalget består av de 12 
semesterlederne som internt velger en programutvalgsleder.  
 
Støttes. En del av styrevedtaket januar 2012. 
 
 
Alle studentene må få egen veilednings- og undervisningskompetanse. Alle studentene i 5. 
studieår skal under supervisjon veilede studentene i 1-4 studieår et semester. 5.års 
studentene skal samarbeide 2 og 2 om veiledning av en gruppe studenter. I den grad det er 
mulig bør 5. årsstudentene selv få velge på hvilket nivå i studiet de vil veilede studenter. 
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Prinsippet støttes. 
 
 
Komiteen anbefaler ikke omlegging til klassisk PBL undervisning, men argumenterer for 
mer problemorientert undervisning hvor en tar utgangspunkt i relevante kliniske 
problemstillinger. Dette vil være spesielt aktuelt i smågruppeundervisningen og i de siste 
semestrene av studiet. 
 
Prinsippet støttes. Blir også utredet ytterligere i Arbeidsgruppe 3. 
 
 
Eksamen/ kunnskaps- og ferdighetstesting 

 
Det arrangeres en eksamen ved avslutningen av hvert semester hvor studentene testes i det 
de har lært i dette semesteret (halvparten av spørsmålene) og i de foregående semestrene i 
studiet. Spørsmålene til testen (MCQ) kan hentes fra en internasjonal databank og svarene 
behandles ”administrativt” uten eksaminator/ekstern sensor. Semestertestene vurderes med 
poenggradering og karakterer slik at studentene får tilbakemelding på hvordan de ligger an 
og kan følge egen faglig utvikling. Antallet poeng til hver av disse semestertestene kan 
danne grunnlag for en standpunktkarakter. I tillegg bør en ta i bruk tjenestekort som 
dokumenterer at studentene har gjennomført praktisk/klinisk undervisning i hvert enkelt 
semester. 

 
En samlet eksamen ved slutten av hvert semester støttes, og er delvis tatt med i styrevedtaket 
januar 2012. Prinsippet støttes av fakultetsledelsen. Gjennomføringen utredes også av 
Arbeidsgruppe 3. 
 
 
Det arrangeres en 6 timers eksamen ved avslutningen av studiet hvor studentene kan bli 
spurt i alle fag (integrert eksamen med kasuistikker). Det blir samtidig arrangert en 
eksamen hvor studentene blir testet i praktiske prosedyrer, undersøkelsesteknikk, 
laboratorietester og kommunikasjonsferdigheter (OSCE). Det blir gitt en hovedkarakter ved 
avsluttende eksamen som sammen med standpunktkarakteren anføres på 
avgangsvitnemålet.    
 
Prinsippet støttes. 
 
 
Økonomi, bachelor-master organisering 
 
Komiteen mener at RBO-modellen for studiepoengproduksjon til de enkelte instituttene bør 
avvikles. Det kan evt. utvikles et belønningssystem hvor fakultetet har mulighet for å 
kanalisere annuumsmidler direkte til den enkelte underviser.  
 
Utfordringene ved RBO-modellen kan influere på undervisningssamarbeid. Modellen 
vurderes også i sammenheng med «Framtidens fakultet». 
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Komiteen vil ikke anbefale at studiet legges om til en integrert 6-årig master på det 
nåværende tidspunktet, men studiemodellen må være slik at det er relativt enkelt å endre 
dette hvis det kommer et EU-direktiv. 
 
Se vurdering av dette i forarbeid til styrevedtak, og vedtak om Bachelor-Masterinndeling. 
 
 
Komiteen foreslår at vi opprettholder ”særoppgaven” for alle studentene etter den malen 
som gjelder i dag, men at denne oppgaven benevnes fordypningsoppgave. 
 
Med en master-del av studiet må denne omgjøres til en masteroppgave, med noe endrete krav. 
Sannsynligvis kan den i alle fall gjøres til en 30 studiepoengs masteroppgave, kanskje også 20 
(ref. odontologistudiet). 
 
 
Komiteen foreslår at forskerlinjen opprettholdes på det nivå som gjelder i dag både i 
omfang og organisering 
 
Støttes. 
 
 
Den akademiske kompetansen til legestudentene må styrkes. Studentene må få 
vitenskaplige kvalifikasjoner som gjør at de kan analysere og vurdere metoder og 
prinsipper som danner grunnlag for forebyggelse, diagnostikk og behandling. Komiteen 
anbefaler derfor økt satsing på kunnskapsbasert undervisning både i diagnostikk, terapi og 
kommunikasjon. Dette bør organiseres som et eget fag eller fagsøyle gjennom hele studiet. 
Klinisk statistikk, EBM, kritisk artikkellesing og arbeidet med fordypningsoppgaven kan 
inkorporeres i dette faget. 
 
Prinsippet støttes, og målsetningen er beskrevet i forarbeider og styrevedtak. 
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Mentorordninger ved medisinske fakulteter i Norge pr i dag. 

Stud med Else Fjøsne, AG1 

Generell undervisning ved de norske medisinske fakultet: 

• Bergen: 

o Ingen integrert mentorordning i studietiden. 

o tutorgrupper i nevrologiundervisningen 

• små grupper på 6-8 studenter 

• møttes ca. én gang i uken  

• faglig fokus: klinisk undersøkelse, pasient m/sykehistorie ++ 

• god tilbakemelding: flinke undervisere, studenter følte de ble 

sett, tilbakemelding 

o MFU Bergen arrangererer denne høsten en test i undersøkelsesteknikk, altså en 

slags “praktisk prøve”.  16 studenter fra kull 07A tester alle studentene på kull 

10A (altså de som er på HDS).  

o Ferdighetssenteret 

� lønnede studenter holder kurs for andre studenter. Disse er ansatt over 

flere år. 

• AHLR 

• veneflonkurs 

• rektaleksplorasjon ++ 

• kurs for sisteårsstudenter med suturering og småkirurgi  

o studenter som leder kollokvier for  de som går på lavere kull  

� kun en liten seleksjon av studenter får muligheten til dette 

� én student på en hel klasse, ca. 150 studenter 

o Frivillig mentorordning: 

o en av medlemsfordelene til NMF, man må altså være medlem. 

o tanken er at man skal kunne ta opp problemstillinger og refleksjoner som 

man i liten grad berører ellers på studiet, i en avslappet og uformell setting 

o grupper på 8-10 personer 

� målet er å møtes noen ganger per semester. Hvilke tema, hvor og 

hvordan er opp til mentorgruppen selv.  
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� forsøker å sette sammen gruppene på tvers av kullene. På denne måten 

kan man dra nytte av hverandres erfaringer og nye studenters 

nysgjerrighet (”uformede” sinn).  

� Kontinuitet over lengere tid er målet. Man blir kjent og trygg på en 

forpliktende måte.  

� Nettverksbygging 

� Små grupper gjør at alle blir sett, noen kan navnet ditt! 

� folk er med frivillig og er dermed mer motiverte? 

� man kan ta opp ting som ikke blir berørt på studiet. 

� fora for å dele personlige opplevelser 

• slipper å bruke familie og venner til dette, kan snakke med noen 

som har opplevd lignende situasjoner 

� negative sider? 

• folk står i kø, ikke alle får mentorgruppe med en gang 

• vanskelig å få oppmøte fra alle kull i praksis pga mye desentral 

og utplassering samt helt ulike eksamenstidspunkt for oss i 

Bergen (i Trondheim, oslo og tromsø har de bare én eller toppen 

to eksamener i året som er samkjørte og det er dermed lettere å 

møtes) 

• kun et supplement til studiet 

• selektert gruppe studenter? kun de som allerede er ekstra 

engasjerte, liker å snakke i plenum ++? 

• Trondheim 

o PBL – problembasert læring 

� 1. og 2. året: veileder var student som er fra ca. to kull over. Annenhver 

gang student og lege. Studenten fikk betalt, frivillig.  

� studentene var flinkere til å si hva de måtte kunne til eksamen 

� legene var flinkere til å fortelle om kliniske ting 

� men studentene var som regel veldig flinke 

� studentenes læring er organisert ut fra helseproblemer presentert av for 

eksempel en pasient, en virksomhet eller et lokalsamfunn. Studentene 

har i oppgave å sette seg læringsmål for videre lesning og læring som 
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bidrar til deres forståelse og evne til å kunne håndtere de spørsmål som 

problemet reiser. Det typiske problem er en beskrivelse av en pasient 

med en sykehistorie, visse symptomer og kliniske tegn. 

� Gruppene består av 8 studenter og en veileder. 

� Ved gjennomgåelse og diskusjon klargjør studentene problemet i PBL-

oppgaven. Deretter formuleres læringsmål som skal være 

retningsgivende for hva de leser og setter seg inn hver for seg til neste 

møte. Ved neste PBL-møte blir resultatene av de mellomliggende 

dagers lesing og studier drøftet. Gjennomgåelsen gir trening i 

presentasjon av faglig materiale, trening i å stille relevante spørsmål, 

anledning til å finne ut av uklarheter og diskutere alternative 

forklaringsmåter. Resultatet er økt innsikt og fordypet forståelse av 

helseproblemet. 

• Oslo: 

o første sted som opprettet mentorordning i Norge (2002). 

� frivillig, såvidt jeg vet lik den ordningen som vi har i Bergen 

o Bruker ellers undervisningsformer lik de vi har Bergen 

(smågruppeundervisning på post, forelesninger, klinikk, utplassering, seminar) 

i tillegg til PBL. 

• Tromsø: 

o Tatt fra den nye studieplanen:  

� Undervisningen gis i form av forelesninger, laboratorieøvelser, 

ferdighetstrening, praktisk klinisk gruppeundervisning, casegrupper og 

praksis. Det er også obligatorisk for alle studenter å undervise et gitt 

antall timer i løpet av studiet (fadderundervisning). 

• eldre studenter underviser og veileder studenter på lavere kull.  

• “Pasientene er ofte velutdannede og kunnskapsrike. De kan mye 

og vil ha informasjon, og de ønsker å ta aktivt del i 

beslutninger. Da er det viktig å være en god lærer og veileder” -

Kjellmo. 

o mentorordning: 
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� Nå legges det opp til en mentorordning der erfarne leger guider 

studentene i små grupper gjennom hele studiet. Gruppene skal være på 

8 til 10 studenter 

� Tror at dette vil styrke student-lærer forholdet og bli et av Tromsøs 

største fortrinn sammenlignet med de andre medisinutdanningene i 

Norge. Også caseundervisningen skal foregå i små grupper under 

veiledning av fasilitatorer. 

� “Vi ønsker å bli sett også før avsluttende eksamen, ikke minst med 

tanke på kvalitetssikring”  

� Utvikling av “basisgrupper” skal være hovedarena for den langsgående 

delemnet “legerollen”.  

• hver gruppe har sin mentor 

• stabil sammensetning over lengre tid 

• 8-12 studenter i hver gruppe 

• hovedmål er personlig oppfølging 

• skal møtes flere ganger i studieåret 

• mentor skal være utdannet lege og skal veilede studenten i 

profesjonell utvikling 

• samme mentor minimun 1 år, helst alle seks år 

• mentor skal også ha ansvar for å ha individuelle samtaler med 

gruppemedlemmer 

• hver student skal på denne måten føle seg sett. På denne måten 

kan man også fange opp studenter som trenger ekstra 

oppfølging eller ved eventuelle bekymringer 

o på denne måten et ledd i sikkerhetsvurdering av 

studentene 

 

• PAL  (posterpresentasjoner 28. aug AMEE: the student as a teacher) 

o studenter som underviser studenter 

� noen universitet har implementert det i læreplanen 

� andre har det på frivillig basis, betalt eller ikke betalt. 
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o spesielt i kliniske fag, men også i basalfag 

o ”et avslappet trygt miljø som legger et godt grunnlag for læring” 

o ”Lettere å spørre en student enn en lege. Studenten har også bedre tid.” 

o prestisje å være en god studentunderviser, anerkjennelse. 

o studenter kan forklare ting på en enklere måte enn en lege? 

o Økonomiske motargument (”vi har ikke ressurser til å la studenter undervise”) 

faller vekk når det legges inn som et obligatorisk element i timeplanen til alle 

studenter. 

o Forskning viser at man lærer aller best når man lærer bort noe – dette har lagt 

grunnlaget for gruppeundervisning som PBL og case based learning 

o ”Peer teaching society” – veldig populært v/ Sheffield University 

o tillitsforhold i små grupper, folk er mer åpne til å gi konstruktiv kritikk 

o revealing hidden curriculum 

o 2-dagers ”teacher educator course” 

� University of Birmingham 

� alle får et lite grunnlag for undervisningsteknikk 

o små grupper tillater individuell tilbakemelding 

o forskning viser at PAL er et effektivt supplement til vanlig undervisning  

� “Peer-assisted learning in teaching clinical examination to junior 
medical students.” Silbert BI, Lake FR. Source: The University of 
Western Australia, Perth, Western Australia. 
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TRIVSELSUNDERSØKELSEN: 

 

o Trivselsundersøkelsen som MFU gjorde i 2012 viser at en stor andel av studentene 

opplever lav mestringsfølelse på studiet.  

o Det etterlyses større oppfølging enn det er idag, og spesielt samtalegrupper under 

veiledning. Studentene savner mer gruppeundervisning og aktivisering. 

o Større trygghet på egen kunnskap ved at kliniske ferdigheter testes ved flere 

anledninger, ikke bare på den siste praktiske eksamen 

 

Oppsummert trivselsundersøkelsen: 

Konkrete tilbakemeldinger fra studentene til faktorer som kan bidra til å øke mestringsfølelse: 

 

- Mer veiledning og tilbakemelding i kliniske terminer. 

- Tutorgrupper/veiledede smågrupper i flere fag.  

- Pedagogiske undervisere.  

- Bedre definert pensum og presiserte læringsmål. 

- Minske ”curriculum overload”.  

- Tydeligere skille mellom spesialistkunnskap og basalkunnskap.  

- Bedre organisering av fag og emner, og prioritert tid til eksamen. 

  

 


