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Oppretting av Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering 
i medisinstudiet (FREM) 
Dette brevet er en orientering til Programutvalg for medisin (PUM) om oppretting av 
Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering i medisinstudiet (FREM). FREM vedtas 
opprettet fra og med høstsemesteret 2021.  
 
Bakgrunn for saken 
Det har de senere årene vært stor interesse for vurdering og vurderingsformer i UH-sektoren. 
Det har vært et økende fokus fra sentrale utdanningsmyndigheter på bruk av nye og mer 
varierte vurderingsformer, kvalitet, validitet og rettssikkerhet ved eksamen, samt 
sensorordninger. Pandemien har medført store endringer i gjennomføring av vurdering, uten 
at det pedagogiske grunnlaget og konsekvensene for studentenes undervisning og læring 
alltid har vært godt utredet. 
 
Som følge av innføringen av digital vurdering og eksamen ved UiB ble det i 2018 satt 
sammen en sentral arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til 
vurderingsstrategi for UiB. Gruppen skulle blant annet utarbeide pedagogiske og 
administrative retningslinjer for vurdering, og adressere utfordringer som setter eller kan 
oppfattes å sette begrensninger for vurderingspraksis ved UiB.  
 
Spørsmålet om felles retningslinjer for vurdering ved UiB har etter dette vært drøftet i 
Utdanningsutvalget (UU) flere ganger, sist i desember 2020. Da gikk UU for en anbefaling 
om at UiB introduserer Veiledende prinsipper for vurdering som et felles grunnlag for 
vurdering av studenters læring, progresjon og prestasjoner. Det er foreløpig ikke fattet noe 
vedtak, for å først sikre lokal forankring ved fakultetene. 
 
Parallelt med dette satte Det medisinske fakultet i gang sin egen lokale prosess. I slutten av 
2018 utarbeidet Enhet for læring (EFL), på oppdrag fra prodekan, et forslag til prosedyrer for 
eksamener i Medisin 2015. Dette dokumentet ble sendt på høring til instituttene, 
programutvalget og fagutvalg/studentutvalg. Fakultetet har vurdert høringssvarene, og i 
samarbeid med EFL har fakultetet nå utarbeidet et endelig notat med vedtak om oppretting 
av denne ressursgruppen, kalt FREM (vedlagt).  

Referanse Dato 

2018/13747-MADA 30.07.2021 
  

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_fra_arbeidsgruppen_for_vurderingsstrategi_og_retningslinjer_for_vurdering.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_fra_arbeidsgruppen_for_vurderingsstrategi_og_retningslinjer_for_vurdering.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sakliste_til_mote_i_utdanningsutvalget_03122020.pdf
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Oppretting av FREM – Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering i 
medisinstudiet 
På bakgrunn av dette har fakultetet vedtatt å opprette Fakultetets ressursgruppe for 
eksamen og vurdering i medisinstudiet (FREM). FREM er underlagt PUM, og rapporterer til 
PUM, Enhet for læring eller fakultetet, avhengig av sakens art. FREM administreres av 
studieseksjonen ved fakultetet, og øvrige styringslinjer må avklares videre gjennom utredning 
og vedtak i fakultetet og PUM. 
 
Følgende mandat skal gjelde for gruppen: 
 
Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering i medisinstudiet (FREM) skal: 
• være oppdatert lokalt, nasjonalt og internasjonalt på vurderingsfeltet, og skal kjenne de formelle 

sidene av vurderingsarbeid slik det er forankret i lovverk og retningslinjer 
• arbeide for variert bruk av ulike vurderingsformer, tilpasset ulike formål 
• ha høy kompetanse på ulike vurderingsformer, og lage føringer for 1) hvordan oppgavene skal 

kvalitet sikres, 2) gjenbruk av oppgaver, 3) balansen mellom oppgaver som tester faktakunnskap 
og oppgaver som tester forståelse og resonnement, og 4) balansen mellom oppgaver som er 
sentralt i «pensum» og oppgaver som er mer perifert i «pensum» 

• bidra til stabsutvikling innen vurdering, i samarbeid med Enhet for læring. Dette kan skje gjennom 
kurs, veiledning, seminarer og verksteder eller gjennom utvikling av e-læring 

• være fakultetets organ for å utarbeide felles retningslinjer, regler og prosedyrer for alle 
eksamener (summative vurderinger) på medisinstudiet, inkludert instruks for sensorer og 
eksaminatorer 

• sikre at LUB er gjennomarbeidet, har høy relevans for sitt fagområde, og samsvarer med studiets 
overordnede mål  

• sikre at vurdering er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser og eksamensreglementet 
• sikre vurderingsformer som bygger opp under studieplanens overordnede pedagogiske mål om 

fagintegrering, spirallæring og balansert kompetanse innen fag-, akademi- og profesjonssøyle 
• sikre at vurderingskravene innebærer en rimelig arbeidsmengde for studentene i 

forberedelsesfasen 
• evaluere de brukte vurderingsformenes kvalitet og gjennomføring, inkludert relevans, praktisk 

gjennomføring, omfang og vanskelighetsgrad av eksamensoppgaver, samt eksamenssensur og 
karakterfastsetting 

• samle gode erfaringer og metoder fra velfungerende semestre, spre budskapet internt i 
organisasjonen  

FREM bør bestå av 8-9 medlemmer og ha følgende sammensetning: 
o 1 leder 
o 1 underviser fra sykehusbaserte spesialiteter 
o 1 underviser fra allmenn- eller samfunnsmedisin 
o 1 underviser fra basalfag eller parakliniske fag 
o 2 studenter (for eksempel fra STUND) 
o 1 representant fra Enhet for læring (ansatt eller faglig tilknyttet ved enheten) 
o 1-2 eksterne representanter fra universitetspedagogisk eller annet relevant fagmiljø 
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Ved oppnevning av medlemmer bør det utnyttes at fakultetet nå har fått et Pedagogisk 
akademi i form av undervisere som har oppnådd status som merittert underviser. Studentene 
bør oppnevnes fra første og andre halvdel av studiet. Virketiden skal være tre år, med 
mulighet for flere perioder. Fakultetet vil formelt stå for oppnevning av medlemmer, men 
ønsker dialog med PUM-leder for å finne mulige kandidater. 
 
Oppstart og videre arbeid 
I tillegg til å invitere til dialog om oppnevning av medlemmer ber fakultetet også PUM om å 
drøfte hvilken tilnærming og prioriteringer FREM bør velge ved oppstarten av arbeidet, se for 
eksempel side 6-7 i notatet. Etter oppnevning av medlemmene bør PUM invitere FREM til et 
oppstartsseminar.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Hunskår 
prodekan for utdanning Martha Houen Dahle 
 seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Begrunnelse, mandat, organisering og sammensetting, FREM 

 
 


