
 

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – september 2014  

 

Nå er vi godt i gang med høstsemesteret, og arbeidet med studieplanen går stadig videre. 

Semesterstyret for første studieår er i full gang med konkretisering av planene for høsten 2015, 

samtidig som rammene for resten av studiet gjøres klar til å behandles i fakultetsstyret senere i høst. 

Flere fra prosjektgruppen, andre undervisere pluss en gruppe studenter kom tilbake fra 

undervisningskonferansen til AMEE (Association for Medical Education in Europe) i forrige uke med 

mye ekstra inspirasjon. Det er mye å hente fra andres erfaring og kunnskap om medisinsk utdanning! 

 

Pilotprosjekt – AKU101 

Det ble 1. – 5. september gjennomført en pilot for det akuttmedisinkurset som skal inngå i første 

semester i ny studieplan, og det var stort engasjement i undervisningslokalene på BB-bygget.  

Les omtalen av kurset i BT og på fakultetets nettsider: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjokkstart-

pa-legestudiet-3191563.html og http://www.uib.no/mofa/80650/livsviktig-l%c3%a6ring 

Honnør til kursansvarlig Anne Berit Guttormsen og hennes mange medhjelpere for flott innsats! 

 

Oppstart mentorgrupper 

Fredag 5. september gikk startskuddet for ny mentorordning i medisinstudiet, med samling av de ca. 

40 mentorene som parvis skal ha ansvar for grupper á 8 studenter på kull 13 (2. studieår i planen). 

Det var en engasjert og motivert gruppe leger som møttes, og de gleder seg til å møte studentene for 

første gang i løpet av høsten. Leder av profesjonalitetskomiteen, Edvin Schei, fører med dette 

intensjonene for profesjonssøylen i ny studieplan videre og bygger på den kompetansen studentene 

har tilegnet seg i emnet Pasientkontakt (PASKON1) i første studieår.  

 

Fremdrift høsten 2014 

De store linjene for høstens arbeid med ny studieplan er slik: 

26. november   -  Fakultetsstyret behandler rammene for 2. – 6. studieår i studiet.  

1. desember  - Semesterstyret for første studieår leverer endelig skisse til første semester og  

   utkast til rammer for andre semester. Programutvalgene for medisin og  

   odontologi behandler skissen i sine respektive desembermøter. 

 

 



I løpet av høsten kommer også arbeidsgruppen for elektive perioder i gang med arbeidet, med 

representanter fra hvert av instituttene og studentrepresentant.  Det jobbes også med å få etablert 

semesterstyrer for 3. – 12. semester, og vi planlegger å oppnevne de neste semesterstyrene til 

nyttår. 

 

Som tilbud og oppfølging av undervisere er det spesielt to tiltak å merke seg: 

18./19. september - kursopplegg om gruppebasert undervisning og studentaktiviserende 

læring v/ professor Larry K. Michaelsen, Univ. of Central Missouri. Her 

er det mange påmeldte, og det vil bli engasjerende og lærerikt! 

4. november - seminar og møter med programsensor Charlotte Ringsted. Vi kommer 

tilbake med mer informasjon om dette i god tid. 

 

Mvh, 

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

10. september 2014 

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

 


