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Studieplan medisin - Oppnevning av grupper  

 
 
Det vises til fakultetsstyresaker 2/12 og 10/12. Det ble besluttet at forslag til sammensetning 
av styringsgruppe og arbeidsgrupper for arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet skulle 
sendes ut til styret via e-post. Fakultetsledelsen fremmer nå følgende forslag til 
Fakultetsstyret om prosjektorganisasjon: 
 
I vårsemesteret 2012 oppnevnes  

 
Styringsgruppe,  
Arbeidsgruppe 1 (Makroplan) og  
Arbeidsgruppe 3 (Lærings- og vurderingsformer).  

 
Styringsgruppen er basert på fakultetsledelsen, for gjennom løpende kontakt med 
arbeidsgruppene å sikre forankring i fakultetet. Dette vil også så godt som mulig sikre at 
gruppene kan være oppdatert med situasjonen relatert til Samhandlingsreformen og 
forholdet til samarbeidspartnere, i særlig grad helseforetakene og kommunene.  
 
Arbeidsgruppe 1 er faglig bredt sammensatt. Gruppen vil lage en møteplan inkludert 
regelmessige fellesmøter med Arbeidsgruppe 3.  
 
Arbeidsgruppe 3 utgjøres i hovedsak av Programutvalg for medisin. Programutvalget har 
allerede startet arbeidet med undervisnings-, lærings- og vurderingsformer med 
utgangspunkt i den eksisterende studieplanen, og arbeider parallelt med utvikling av 
pedagogisk kompetanse. Den kompetansen som programutvalget sitter inne med og 
videreutvikler blir utnyttet på best måte når dette arbeidet knyttes opp til lærings- og 
vurderingsformer i en ny studieplan.  
 
Mandatet til Arbeidsgruppe 2 (forholdet til Samhandlingsreformen) vil foreløpig dekkes av 
fakultetsledelsen og Arbeidsgruppe 1, inntil det er noe mer avklart hvordan forholdet til 
kommunene og helseforetak blir organisert. Uansett er det viktig at fakultetsledelsen er tett 
på dette arbeidet, siden det i stor grad involverer politiske og økonomiske forhold. Det er 
mulig at det også fremover må holdes på ledelsesnivå. Oppnevningen av Arbeidsgruppe 4 
(Vinterkurs og langsgående tema) vil gjøres senere, fordi denne gruppen skal arbeide videre 
med innspill fra Arbeidsgruppe 1, og deretter innhente forslag fra fagmiljøene. Arbeidet i 
denne gruppen må derfor starte etter at Arbeidsgruppe 1 har gjort mye av sitt arbeid. 
 
Det vil være to studentrepresentanter i hver gruppe, og Medisinsk fagutvalg har foreslått 
studentrepresentanter til alle gruppene. 
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Styringsgruppe 
 
Visedekan Arne Tjølsen, leder 
Dekan Nina Langeland 
Prodekan Robert Bjerknes 
Fakultetsdirektør Nina Mevold 
Ass. fakultetsdirektør Stig Morten Frøiland (vikar) 
Internasjonal koordinator Gottfried Greve 
Leder studieseksjonen Kim Ove Hommen 
Kristine Husøy Onarheim, studentrepresentant 
Kaisa Haugland, studentrepresentant 
Torunn Valen Mikalsen (sekr.) 
 
 
Arbeidsgruppe 1 (Makroplan) 
 
Kjell Haug, leder 
Lars B. Engesæter, IKF 
Clara Gram Gjesdal, IFI  
Steinar Hunskår, ISF 
Eystein Sverre Husebye, IFI  
Trond Markestad, IKM  
Ingvild F. Sandøy, ISF 
Olav Tenstad, IBM 
Elling Ulvestad, Gades inst. 
Kristin Walter, nestleder studieseksjonen 
Knut Øymar, IKM-Stavanger 
2 studentrepresentanter 
Torunn Valen Mikalsen (sekr.) 
 
 
Arbeidsgruppe 3 (Lærings- og vurderingsformer) 
Denne gruppen vil utgjøres av Programutvalg for medisinstudiet. En undergruppe vil gjøre 
hovedarbeidet med utredningen. Programsensor Charlotte Ringsted vil knyttes til arbeidet, 
og programutvalget vil etter behov knytte til seg mer spesialisert kompetanse. 
 
Anders Bærheim, Leder av Programutvalg for medisinstudiet, leder  
Eva Gerdts, IFI 
Espen Hartveit, IBM 
Sven Gudmund Hinderaker, SIH 
Gunnar Høvding, IKM 
Torbjørn Jonung, IKF 
Harald Wiker, Gades inst. 
2 studentrepresentanter 
Kristin Walter (sekr.) 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyrets medlemmer kan komme med innspill til forslaget i løpet av uke 12. 
Gruppene oppnevnes som foreslått, etter justeringer ut fra innspill. Fakultetet får fullmakt til 
gjøre den endelige oppnevningen av studentrepresentantene ut fra dialog med 
studentutvalget. 


