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Nyhetsbrev – studieplan i medisin 

 

 

Kjære alle, 

På vegne av fakultetsledelsen er det gledelig å presentere første utgave av dette nyhetsbrevet! 

Vi er godt i gang med arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet, og dette er et stort prosjekt 

som vil være engasjerende og krevende for oss i flere år fremover. Derfor ønsker vi med mellomrom 

å sende ut informasjon om utvalgte og viktige ting som foregår, og ofte vil vi også invitere de som er 

interessert til mer informasjon og diskusjon om bestemte temaer.  

Lenger nede i brevet vil du finne invitasjon til et informasjonsmøte 30. april!  

Den medisinske studieplanen vil være hovedtema i nyhetsbrevet foreløpig på grunn av behovet for 

informasjonsutveksling om studieplanendringen. Men både planer og pedagogikk vil ofte være 

relevante for undervisningen i andre studieprogrammer også. 

 

ARBEIDET MED DEN NYE STUDIEPLANEN GÅR FREMOVER 

To arbeidsgrupper har arbeidet med planen fra våren i fjor, og i januar leverte begge gruppene 

rapporter. Rapportene og andre dokumenter kan dere finne her: 

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib 

Jeg anbefaler alle å lese de to arbeidsgrupperapportene, som er vesentlige innspill i arbeidet. Den 

ene er en skisse av det nye studiets overordnete struktur. Den andre er en utredning av 

undervisnings- og vurderingsformer med spennende forslag til nye metoder og 

undervisningsprinsipper. Prosjektets styringsgruppe ga en positiv uttalelse i februar, og det arbeides 

nå videre i begge arbeidsgruppene.  

 

DET NYE STUDIET 

Studiet tenkes lagt opp med tre «søyler»: Fagsøylen, profesjonssøylen og den akademiske søylen. 

Fagsøylen skal være det teknisk spesifikke fra normal anatomi og normale funksjoner til organsvikt og 

sykdomsprosesser, og utgjør det største volumet. Profesjonssøylen representerer den profesjonelle 

utøvelsen av medisin, en gradvis utvikling fra observasjon til selvstendig klinisk arbeid slik at 

studenten ender med kompetanse til «å være lege» og kunne yte god hjelp til reelle pasienter. Den 

akademiske søylen skal sette fag- og profesjonssøylene i en akademisk kontekst, og omfatter 

forskningsmetode, etikk og arbeid med masteroppgaven.  
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Noen viktige endringer er allerede besluttet: 
Vi skal ha en bachelor-master-inndeling med en masteroppgave på 20 eller 30 studiepoeng 
Vi skal motvirke overlessing av studieplanen (curriculum overload) 
Vi skal ha færre timer formalundervisning og mer tid til egne studier 
Vi skal rydde plass til nye fag 
Vi skal øke bruken av primærhelsetjenesten som undervisningsarena  
Vi skal tilpasse studiet til de krav som følger av Samhandlingsreformen. 
 

KONKRETE PILOTPROSJEKTER KOMMENDE STUDIEÅR 

Arbeidet det neste året vil foregå på flere nivåer samtidig. Vi må konkretisere den overordnete 

planen for studiet og beskrive mer detaljert hva innholdet skal være i de enkelte semestrene. 

Dessuten startes det pilotprosjekter på noen av elementene i en ny studieplan. Et interessant 

prosjekt skal foregå i første studieårs andre semester, hvor de prekliniske studentene skal oppleve 

pasientkontakt i smågrupper, og begynne sin forberedelse til legerollen med alt det innebærer. I 

andre prosjekter skal studentaktiviserende undervisningsformer, også de gruppebaserte, prøves ut. I 

fremtidig studieplan vil mye undervisning foregå i veiledete grupper, og fakultetet arbeider med å 

legge til rette for «veiledning av veiledere», med tanke på å gi struktur og pedagogisk verktøy til 

underviserne. 

 

PROFESJONALITET – MESTRING AV LEGEROLLEN 

Profesjonalitet som lege utvikles over tid, under studiet og senere, og det blir stadig viktigere å legge 

vekt på denne typen kompetanse. Det må være et mål at dette gjennomsyrer vårt arbeid og vår 

kontakt med studentene gjennom studiet, for den viktigste læringen foregår i kontakt med 

rollemodeller og under utøvelsen av yrket (1). Studier fra flere land, og «Trivselsundersøkelsen» som 

studenter ved vårt fakultet gjennomførte i 2012, viser at mange medisinstudenter strever, og får en 

uheldig personlig utvikling gjennom den kliniske delen av studiet (2). Mange opplever studiet som 

både slitsomt og truende, de blir engstelig opptatt av sin egen overlevelse og skyver bort alt som ikke 

er «matnyttig». Siktemålet med utdanningen snevres inn til å komme seg gjennom eksamener, hvor 

kravene er å avlevere tekniske svar og handlemåter, uten at kompetanse i pasientbehandling 

etterspørres. 

  Tilgjengelig evidens tyder på at mange studenter i sin kliniske trening beveger seg  

• Fra å være nysgjerrige med et åpent sinn til å bli eksamensdrevne og minimalistiske, fokusert 

på å bestå eksamen 

• Fra å være empatiske til å bli oppgavedrevet, med mindre fokus på pasientenes opplevelse. 

Fakultetet ønsker at alle fagmiljøene tar opp denne problemstillingen, med tanke på å utvikle 

fagmiljøene og den kliniske undervisningen slik at studentene får mer hjelp til å holde fast på 

legerollens verdier og fokuset på pasienten.  
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MØTE 

Vi ønsker å invitere alle interesserte, både fast vitenskapelig ansatte, stipendiater og postdoc-er, til et 

møte hvor vi kan utveksle informasjon og synspunkter på undervisning og ny studieplan. Denne gang 

blir hovedtema: 

 Legerollen og utvikling av profesjonalitet 

Sted og tid: Auditorium B-302, Sentralblokken, tirsdag 30. april kl. 12-14 

Program: 

- Presentasjon av pilotprosjekt om legerollen og profesjonalitet 

- Hvordan skal vi bli undervise studenter om yrkesrollen? 

- Diskusjon 


