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Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet UiB 

Det vises til fakultetsstyresaker fra 2012 og 2013 om ny studieplan i medisin. Informasjon om 
arbeidet finnes her: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib . 

 
I arbeidet med ny medisinsk studieplan satte Fakultetsstyret ned to arbeidsgrupper fra april 
2012. Arbeidsgruppe 1 fikk i oppgave å arbeide med studiets makrostruktur, mens 
Arbeidsgruppe 3 skulle utrede undervisnings- og læringsformer til bruk i studiet. For 
sammensetning og mandater, se:  
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/prosjektorganisering  

 
Begge gruppene leverte en foreløpig rapport ved nyttår 2013. Rapportene ble presentert for 
begge arbeidsgruppene og styringsgruppen i heldagsmøte 17.1.2013. Rapportene ble 
behandlet i møter i Styringsgruppen 18.1.2013 og 14.2.2013, og dekan og visedekan for 
utdanning presenterte arbeidsgruppenes rapporter for instituttene i instituttvise møter i 
februar. 
 
Arbeidsgruppene leverte sine forslag til ny medisinsk studieplan sommeren 2013. I 
høstsemesteret 2013 har disse vært diskutert ved fakultetet i en formell høringsrunde, og 
planleggingsarbeidet skal samles ved fakultetet og drives videre av en særlig prosjektgruppe. 
De endelige rapportene fra arbeidsgruppene finnes her: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-
dokument/endelige-rapporter-fra-arbeidsgruppe-1-3 
 
Høring 
AG1 beskriver en makroplan for studiet, med en inndeling i en treårig bachelor- og en 
treårig masterdel. Gruppen gir en temaoversikt semester for semester. I forslaget legges det 
blant annet opp til perioder med casebasert klinisk læring, en økning i den kliniske 
utplasseringen, tutorgrupper og semestervurderinger. 
 
AG3 beskriver et forslag over lærings- og vurderingsformer der studentaktiviserende 
metoder står i fokus. Gruppen beskriver forskjellige tiltak for læring og vurdering som de 
mener vil fungere optimalt sammen. Teambasert læring er en metode som gruppen 
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anbefaler, som kombinerer forslaget fra AG1 om begrenset mengde plenumsundervisning 
med studentaktivisering i læringen. I tillegg foreslås kliniske smågrupper, forelesninger, 
ferdighetstrening og bruk av e-læring. Semestervurderingen foreslås gjennomført med en 
kombinasjon av enkeltelementer i en portefølje (mappe), underveistesting som en del av 
teambasert læring og framdriftstester. 

 

Begge arbeidsgruppene beskriver stasjonseksamen («Objective structured clinical 
examiniation», OSCE) gjennomført to ganger i løpet av studiet, ved avslutningen av både 
bachelor- og masterdelen av studiet. 
 
Fakultetet etablerer sammen med Helse Bergen et ferdighetssenter for teamtrening og 
trening av praktiske ferdigheter. Dette gir også nye muligheter for studieplanen, og for mer 
eksplisitt trening på kommunikasjon og samhandling. 
 
Det er ingen enkel oppgave å utarbeide forslag til et så stort og omfattende utdanningsløp. 
De foreliggende forslagene inneholder etter fakultetsledelsens vurdering elementer som er 
tilrådelige og ønskelige. De foreslåtte elementene utgjør til sammen en helhetlig tenkning 
som understøtter en utvikling mot en legeutdanning som både er fremtidsrettet, og ikke minst 
gir høyere pasientsikkerhet og bedre kvalitet i pasientbehandlingen. Forslagene viser tydelig 
hvordan vi kan styrke praksis som læringsarena, hvordan vi kan sikre praktiske ferdigheter 
på en bedre måte, og foreslår endringer som vil gi bedre trening og kvalitetssikring av 
selvstendighet og evne til vurderinger og beslutningstaking. 
 
Forslaget til makroplan fra Arbeidsgruppe 1 er detaljert og gjennomarbeidet, og 
representerer fakultetets forslag til overordnet plan for medisinstudiet. 
 
Forslaget til lærings- og vurderingsformer fra Arbeidsgruppe 3 (rapporten fra desember 
sammen med oppsummeringen fra juni 2013) gir en gjennomgang av forskjellige aspekter 
ved moderne undervisningsformer hvor studentene aktiviseres og vurdering bringes inn som 
et element nærmere selve undervisningen. De forskjellige elementene fra forslaget 
tilfredsstiller fakultetets krav om tettere oppfølging av den enkelte student, kvalitetssikret 
aktivisering av studentene og vurderingsformer som ligger tett opp til undervisning og 
læringsutbytte. Læringsformene som er beskrevet for teoretisk undervisning vil også være en 
måte å oppnå den reduksjonen i timeplanlagt plenumsundervisning som Arbeidsgruppe 1 
beskriver («tak» på antall forelesninger pr. uke). 
 
Vi ber Legeforeningen særlig gi en vurdering av forslaget til utdanningsløp og gi innspill på 
de mer overordnete prinsippene og på balansen mellom fag, i den grad det allerede kommer 
til uttrykk i forslaget til makroplan. 
 
Høringssvar sendes fakultetet ved visedekan innen 10. januar 2014. 

 

 

Samtidig med høringsprosessen opprettes høsten 2013 grupper som særskilt skal utrede og 
foreslå: 
 
1) Et første studieår med fellesundervisning mellom odontologi- og medisinstudiet i så 
stor grad som mulig 
2) Hvordan vi skal synliggjøre og realisere intensjonene bak «Akademisk søyle». I dette 
arbeidet må man se masteroppgaven som en integrert del, og kompetanse både fra 
det eksisterende særoppgavearbeidet og fra Forskerlinjen må delta. 
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3) Tiltak for å realisere intensjonene bak «Profesjonell søyle». Denne gruppen er 
allerede i gang, og har begynt med et pilotprosjekt med kurs i første studieår. 
 
Arbeidet med kompetansehevingstilbud til underviserstaben fortsettes og intensiveres, både i 
samarbeid med Helse Bergen og med støtte i vår egen pedagogiske enhet. 
 
 
Fremdriftsplan 
Det planlegges oppstart av første kull i ny studieplan høsten 2015.  
 
 
Vennlig hilsen (sign.) 
 
 
Nina Langeland 
Dekan   Arne Tjølsen
  Visedekan utdanning
  
 

 


