
 

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – november 2014 

 

Høstsemesteret går mot slutten, og vi kommer stadig nærmere oppstart av den nye studieplanen for 

medisinstudiet – Medisin 2015. Mange har vært involvert i arbeidet fram til nå, og de enkelte fagene 

og fagmiljøene blir enda mer engasjert mer i tiden framover når planene skal konkretiseres videre. 

Det er mye spennende og viktig arbeid som ligger foran oss! Studentenes studiesituasjon og et godt 

og helhetlig studium skapes aller mest i den daglige undervisningsvirksomheten, i møtet mellom 

studenter, underviserne og undervisningen vi kan tilby. 

Rammene for 2. – 6. studieår 

Styret behandler rammene for studiets 2. – 6. studieår på møtet 26. november, og til møtet 

foreligger oppdatert Makroplan Medisin 2015 – ny studieplan medisin MOF/UiB, med skisser for 

semestrene. Oversiktene som er utarbeidet viser fordelingen av kurs i fagsøylen, profesjonssøylen og 

akademisk søyle semester for semester, og det er i tillegg angitt en prosentvis fordeling for fagene 

som skal bidra. Hovedinnholdet for hvert semester/studieår er også beskrevet i skissen. 

Styresakene ligger på nettsidene under Saksliste 26.11.2014:  

http://www.uib.no/mofa/65551/m%c3%b8teplan-og-sakslister-i-fakultetsstyret# 

 

Første studieår 

Innen utgangen av november leverer semesterstyret for første semester endelig skisse for første 

semester og utkast til rammer for andre semester. Programutvalgene for medisin og odontologi 

behandler skissen i sine siste møter før jul - henholdsvis 11. og 12. desember.  

 

Implementering av ny studieplan 

Det har denne høsten blitt utredet to alternativer for implementering av ny studieplan. Alternativ 1 

(opprinnelig plan) er innfasing studieår-for-studieår i perioden 2015 - 2021. Alternativ 2 er innfasing 

av 4. studieår i ny plan allerede fra høsten 2016, dvs. at alle studieår i ny plan er ferdig implementert 

allerede våren 2019. Alternativ 2 gir en overgangsperiode på totalt 4 år i stedet for 6 år. 

Etter utredning fra prosjektgruppen har både styringsgruppen og Programutvalg for medisin sluttet 

seg til det forslaget om implementering som innebærer oppstart av 4. studieår parallelt med oppstart 

av 2. studieår høsten 2016. Dette forslaget tas det endelig stilling til i fakultetsstyremøtet  

26. november.  

 



Arbeidsgrupper 

Denne uken har arbeidsgruppen for elektive perioder startet sitt arbeid, med denne 

sammensetningen: Arvid Lundervold (IBM), Atle Brun (K2), Christian A. Vedeler (K1), Stefan 

Hjørleifsson (IGS) og Solveig Benno Ski (studentrepresentant). Administrativ ressurs for gruppen er 

Randi Oen (IGS), og fra prosjektgruppen for ny studieplan vil Ingvild Fossgard Sandøy og Sindre Horn 

følge arbeidet.  

Dette gir muligheter for institutter og fagmiljø å tilby fordypningstilbud i alle fag og tema, og vil gi 

studentene mulighet for å gi studiet en personlig profil med en viss faglig spesialisering, eller 

fordypning i flere tema de er spesielt interessert i. Arbeidsgruppen vil kontakte instituttene med mer 

informasjon, og vil invitere til å melde inn forslag. 

 

Før jul kommer det også på plass en ressursgruppe for OSCE - postbasert, praktisk vinklet 

eksamensform. I medisinstudiet skal det være slike eksamener ved slutten av 3. og 6. studieår. Denne 

gruppen ble vedtatt opprettet i Programutvalg for medisin 22. oktober.  

 

Semesterstyrer for 3. – 12. semester 

Det jobbes med få etablert semesterstyrer for 3. – 12. semester, og det ligger i styresaken et forslag 

til tidsplan for dette. Instituttene vil forespørres om lederfunksjon og forslag til representanter for 

hvert semesterstyre, og studentene spiller inn forslag til sine representanter. For hvert semesterstyre 

vil det være en semesterkoordinator som har ansvar for administrativ oppfølging og koordinering, og 

denne funksjonen etableres i dialog med instituttene.  Det er presisert fra styringsgruppen at det ved 

etableringen av semesterstyrene må legges vekt på rask og god kunnskapsoverføring om 

grunnpremissene for studieplanarbeidet, og prosjektgruppen vil sikre dette i videre planlegging av 

prosjektet for vårsemesteret 2015. 

 

Mvh, 

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

21. november 2014 

http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 

 


