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REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN 
ONSDAG 15.desember 2010 
KL. 13.15 -15.15 
Sted: Konferanserommet AHH, 1. etg. 
 
Til stede: 
Inst. for samfunnsmedisinske fag: Anders Bærheim (leder). 
Gades institutt: Harald Wiker 
Institutt for klinisk medisin: Gunnar Høvding 
Senter for internasjonal helse: Odd Mørkve 
Institutt for indremedsin: Eva Gerdts 
Institutt for biomedisin: Espen Hartveit 
Studentrepresentant: Cecilie Hatlenes 
Studentrepresentant: Marianne Ask Torvik  
Student Fredrik Kilander, Ferdighetssenteret (invitert til sak 50/10) 
 
Forfall: Torbjørn Jonung (Institutt for kirurgiske fag), Anette Hemsing, Solveig Mo. 
 
Fra administrasjonen: Torill Knag (sak 51/10) og Kristin Walter (referent). 
 
 
Saksliste 
 
48/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. O-sak om ”Mandat for programutvalgene”  
ble flyttet opp som drøftingssak (sak 56/10). Ny o-sak: ”Kulloversikt”. 
 

49/10 Godkjenning av referat fra forrige møte  
 
Referat fra 17. november ble  godkjent. 
 
Status for oppfølging av arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser: noen 
institutt har sendt utkast innen fristen 1.12, andre er i prosess. IFI leverer 
utkast uke 1 2011. 
 

50/10 Ferdighetssenter? Drøfting av status og veien  videre 
 
Anders B. oppsummerte prosessen med ferdighetssenteret som utvalget har 
ledet denne høsten, med innspill fra: 

- studietur til Skottland i 10. - 11.11 
- fellesseminar med høyskolene og HUS 1.12 
- møte med studentmedarbeidere på senteret 10.12 (referat fremlagt) 

 
Studentmedarbeider Fredrik Kilander supplerte med erfaringer fra arbeidet på 
ferdighetssenteret. 
 
 
Rapport om arbeidet ferdigstilles før utgangen av året og leveres til 
fakultetsledelsen. Målsetting  om at videre satsing på ferdighetssenteret kan 
få budsjettkonsekvenser i 2012. 
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51/10 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Rangeringsregler for søknader til utvekslingsopphol d. Oppfølging av sak 
37/10 
Saken har vært drøftet i MFU, og det er medlt inn at studentene ønsker 
loddtrekning for å velge ut kandidater til utvekslingsopphold (gjelder ikkje 
dagens praksis ved utvelgelse for Uganda-opphold). PUM drøftet hvordan 
pågående prosess ved UiB sentralt vil innvirke på vår praksis.  
 
PUM anbefaler at en i påvente av gjennomgang av regler om internasjonal  
utveksling ved UiB sentralt, prioriterer de studentene som har vært minst ute 
ved vurdering av søknader om utveksling. Ved lik rangering foretas 
loddtrekning. 
 
 
Torill Knag orienterte forøvrig om: 

- Internasjonal dag ved fakultetet onsdag 19. januar kl. 12-16 (BBB). 
- Utreisende studenter våren 2011; 5 til København, 6 til Århus, 2 til 

Stockholm, 9 til Uganda og 2 til andre institusjoner. 
 

52/10 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

Alternativ medisin – henvendelse fra NAFKAM . Oppfølging av sak 39/10 
Forslag om at henvendelser om temaer som pr. i dag ikke er studieplanfestet 
blir henvist til temauken i Medisin 2005. Videre arbeid med ny studieplan i 
medisin får på et senere tidspunkt ta drøfting av ev videre implementering. 
 
PUM går inn for at NAFKAM får tilbud om å kunne delta i temauken våren 
2011. 
 
 

53/10 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Flytting av eksamen i rettsmedisin, henvendelse fra  kull 05A 
Saken er presentert for Institutt for indremedisin og Institutt for kirurgiske fag, 
på bakgrunn av henvendelse fra studentene på kull 05A av 07.12. Fra 
instituttene er det sterke motforestillinger mot flytting av eksamen i 
rettsmedisin, grunnet i vanskene det skaper for instituttenes egen 
undervisning. Ved IFI vil saken tas opp på EUU møte 12/1 2011. Det blir for 
sent med tanke på flytting av eksamen inneværende studieår. 
 
Eksamen i rettsmedisin avholdes i henhold til plassering i Medisin 2005. PUM 
ber fagmiljøene legge til rette for at studentene på kull 05A får noe  
eksamensforberedende undervisning i rettsmedisin siste tiden før eksamen  
i faget. PUM vil se videre på optimal plassering av fag og eksamen i løpet 
av våren 2011.  
 

54/10 
 

Møtedatoer våren 2011 
 
9. februar 
23. mars 
4. mai 
8. juni 
 
Fast tidspunkt onsdager kl. 13.15 - 15.00. 
 
PUM tar møtedatoene til etterretning. 
 

55/10   
 
 

Status 2010 PUM – hvor står vi, hvor går vi? 
 
Anders B oppsummerte hvilke saker utvalget har jobbet med i 2010, og hva 
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som blir de viktigste sakene i 2011. Av hovedsaker fremover er følgende: 
 

� Programsensorrapporter – oppfølging 
� Emnebeskrivelser – læringsutbytte  
� Temauken 

I tillegg kommer studieplanendring og ferdighetssenteret. 
 
Leder for PUM våren 2011 vil være professor Gunnar Høvding (IKM), mens 
Anders B har forskningspermisjon. 
 
 

56/10 Mandat for programutvalgene 
 
Det foreligger nå revidert mandat for programutvalgene, drøftet på møte i 
Studieutvalget 8.12 og under drøfting i fakultetsstyret 15.12. Mandatet skal 
vedtas i fakultetsstyret i januar, ev innspill må meldes inn før den tid. 
 
Mandatet innebærer en styrking av programutvalgene; instituttovergripende 
vedtak kan fremmes fra PU og vedtas i fakultetsstyret. 
 
Anders B sender ut forslaget til alle medlemmene med oppfordring om å 
komme med innspill. 
 
 

 Orienteringer 
Programsensorbesøk 16.12 – møtet er nylig avlyst. Det jobbes med nytt 
møtetidspunkt. 
Møte med samarbeidende sjukehus 12.1.11 – instituttene bes delta på møtet 
Programutvalgsseminar 2.-3.2.11 – foreløpig program er sendt ut, påmelding 
for utvalgets medlemmer til Kristin Walter innen 10. januar 2011 
Kulloversikt PRMEDISIN – oppdatert oversikt over kullfordelingen 
 
 

 Eventuelt 
 
Særoppgavekomiteen –  det vil gå ut snarlig henvendelse til instituttene om 
å kunne stille medlem til særoppgavekomiteen f.o.m. våren 2011. Komiteens 
mandat endrer seg denne våren, i og med at sensorer for særoppgavene nå 
skal spres blant de vitenskapelig ansatte. Komiteen får et tydeligere 
”emneansvar” for særoppgaven. 
 

 
 
 
 

Anders Bærheim 
programutvalgsleder   Kristin Walter 

utvalgs sekretær 
      

 


