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Forord
Denne innstillingen er et forslag til revidert studieplan for medisinstudiet ved Det
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.
Innstillingen er skrevet av medlemmer fra Prosjektgruppen for revisjon av medisinstudiet med
hjelp av en rekke prosjektmedarbeidere inkludert nyutdannede leger fra Universitetet i
Tromsø. Innstillingen er et resultat av en lang prosess med innspill fra mange personer og
instanser.
Innstillingen blir sendt på bred høring for å få prøvet våre synspunkter fra samarbeidspartnere
i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og andre som vil bli direkte eller indirekte berørt av
den nye studieplanen. Etter høringsrunden skal innstillingen sluttbehandles i fakultetsstyret
høsten 2011.
Vi ser frem til å motta høringsuttalelser.
Tromsø, 26/08-11
Inger Njølstad
Prosjektleder og prodekan for medisinstudiet.
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Kapittel 1

Sammendrag
1.1

Innledning
Legerollen er i endring som følge av forandringer i samfunnet og helsetjenesten, og på
grunn av utviklingen innen medisinsk kunnskap og teknologi. Antallet og andelen
eldre vil øke sterkt fra 2010. Endringer i sykdomspanoramaet, økt innvandring og et
flerkulturelt samfunn, økt bruk av medisiner og en stadig lavere terskel for å oppsøke
helsetjenesten stiller leger overfor økte forventninger fra pasientene og økte krav til
faglig oppdatering. Morgendagens helsearbeidere vil møte endrede roller og
oppgavefordeling, både mellom yrkesgrupper og mellom de ulike deler av
helsetjenesten. Dette vil igjen fordre at morgendagens leger må ha gode kunnskaper i
medisinske fag, kompetanse i samhandling, og evne og vilje til omstilling. Vi må
regne med at opptil halvparten av alle nyutdannede leger skal arbeide i
primærhelsetjenesten. Studentene må forberedes på det arbeidslivet de vil møte og
kravet om livslang læring som best oppnås gjennom studentsentrerte, aktiviserende
undervisningsmetoder. Derfor er en helhetlig revisjon av medisinstudiets innhold og
form nødvendig.

1.2

Revisjonsprosessen
Revisjonsprosessen ble påbegynt i 2006 med en ekstern revisjon av studiet – ”Roaldrapporten1”. Deretter fulgte utarbeidelsen av prinsippdokumentet ”Morgendagens
leger - Prinsipper for revisjon av profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i
Tromsø2”, som la grunnlaget for den nye studieplanen.
Revisjonen har vært ledet av en prosjektgruppe opprettet av fakultetstyret i 2006. En
styringsgruppe ble etablert våren 2010 for å følge og tydeligere forankre prosessen i
samarbeid med helsetjenesten. Spesialist- og primærhelsetjenesten i Nord-Norge har
vært godt representert i prosjektgruppen og styringsgruppen.
I revisjonsprosessen er det opprettet 12 arbeidsgrupper med ansvar for ulike deler av
den nye studieplanen. De har bestått av representanter for de 3 instituttene med det
faglige ansvaret for undervisningen på medisinstudiet: IKM, ISM og IMB, i tillegg til
studenter, administrasjonen og enkelte eksterne bidragsytere.

1.3

Inspirasjon til den nye studieplanen
Under arbeidet med revisjonen er det hentet inspirasjon og ideer fra medisinstudier
ved andre institusjoner. Dette inkluderer University of Calgary og McMaster
University (Canada), University of Sheffield (England), University of Wollongong
(Australia) og Karolinska Institutet (Sverige).

1
2
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Flere av disse studiestedene har revidert sine studieplaner for medisin i de siste årene
og man finner en del trender:
1. Det tradisjonelle skillet med preklinikk/klinikk forsvinner og det etableres
blokkmodeller med integrert undervisning på tvers av faggrenser.
2. Innholdet i studieplanen endres på grunn av pensum- og faktainflasjon
(”factual overload”). For å kunne etablere realistiske og forutsigbare
kunnskapsrammer for studenter og fagansvarlige har man beskrevet et
”kjernepensum” i form av et sett kliniske problemstillinger som
nyutdannede leger må kunne håndtere adekvat.
3. Undervisningsformene endres og studentaktiviserende pedagogiske
metoder får større plass enn tradisjonell undervisning med forelesninger.
4. Økt fokus på legen som profesjonsutøver – tema som kommunikasjon,
rolle- og systemforståelse, samhandling mellom helseprofesjoner og nivå i
helsetjenesten samt etikk får større plass i studieplanen.
5. Undervisningsfokus flyttes fra spesialisert sykehusmedisin til
primærhelsetjenesten.
En generell trend innen høyere utdanning, som også kommer til utrykk gjennom
Kvalifikasjonsrammeverket, er en overgang fra pensumfokuserte (”content focused”)
til læringsmål/-utbytte styrte (”outcome focused”) studiemodeller. Et studieprogram
basert på læringsmål/-utbytte innebærer at det tar utgangspunkt i studentenes
forventede kompetanse ved studieavslutning i stedet for lærernes undervisning.
Medisinstudiet i Tromsø var i sin tid nyskapende med sin organblokk-modell med
fagintegrert undervisning. Flere studiesteder, blant annet Karolinska Institutet og
University of Calgary, har nå utviklet denne modellen videre ved å organisere blokkundervisningen i funksjoner i stedet for organer. Dette betyr for eksempel at separate
organblokker med hjerte- og lungekurs nå er integrert i et helhetlig respirasjonsirkulasjonskurs.

1.4

Ny studieplan
Endringene som foreslås i den nye studieplanen fokuserer primært på nødvendige
endringer i det pedagogiske rammeverket og en kritisk gjennomgang av det faglige
innholdet i forhold til de endrede kompetansekrav som stilles til nyutdannede leger.
Samtidig skal vi ta vare på og forsterke viktige elementer i eksisterende studieplan.
Dette inkluderer tidlig pasientkontakt, fagintegrert undervisning og bruk av hele
helsetjenesten i landsdelen i praksisdelen av studiet. Videre vil opptaket til
medisinstudiet i Tromsø foreløpig være uendret. Man beholder de store tverrfaglige
eksamener etter hvert år, samt karaktersystemet bestått/ikke-bestått. Organiseringen av
5. og 6.året med desentralisert utplassering og kliniske rotasjoner vil bli beholdt med
noen endringer.
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1.41 Kliniske problemstillinger og læringsutbyttebeskrivelser/læringsmål
Prosjektgruppen foreslår at det reviderte medisinstudium i Tromsø skal ha et klart
definert ”kjernepensum” bestående av omtrent 100 kliniske problemstillinger som
kan være symptomer/sykehistorier pasienten presenterer, unormale funn ved
undersøkelse eller avvikende laboratoriesvar. De skal på en realistisk og forutsigbar
måte ramme inn de kliniske problemstillinger som en nyutdannet lege må kunne
beherske.
Læringsutbyttebeskrivelser og læringsmål skal beskrive og tydeliggjøre hva som
forventes av en nyutdannet lege fra Universitetet i Tromsø med hensyn til rolle- og
systemforståelse, biomedisinsk, samfunnsmedisinsk og klinisk kunnskap, praktiske
ferdigheter, holdninger samt etisk og kommunikativ kompetanse. Gjennom studiet
skal studentene få opplæring i en vitenskapelig innstilling til faget medisin.
Læringsmålene skal være knyttet opp til de kliniske problemstillingene og sammen
utgjøre det totale pensumet for medisinstudiet i Tromsø.

1.42 Organisering av studietemaene
Studiet foreslås organisert i emner og delemner. Studiet består av 7 emner som avsluttes
med eksamen. I tillegg til de tidsbegrensede, tematiske delemnene skal det opprettes
langsgående delemner gjennom hele studiet. Langsgående delemner skal ha egne
læringsutbyttebeskrivelser og innholdet skal integreres i resten av undervisningen
(Se kap. 11). Delemnene tar utgangspunkt i funksjoner, for eksempel sirkulasjon,
respirasjon, mentale funksjoner osv.
Den nye studieplanen vil legge vekt på spirallæring. Dette betyr at man organiserer
delemnene i ulike nivå – for eksempel sirkulasjon 1 og 2. Målet er å legge opp
undervisningen slik at den tydeliggjør den forventede faglige progresjon for studenter
og faglærere med et økende taksonomisk3 nivå. Man skal på denne måten unngå
utilsiktet faglig overlapping og læringskravene tilpasses hvert nivå.
De første nivåene vil legge hovedvekt på medisinske basisfag4 og ”det friske
mennesket”, men eksempler fra ”det syke mennesket” skal brukes aktivt i
undervisningen for å introdusere studentene til de vanligste kliniske
problemstillingene.
Den nye studieplanen skal forsterke fokus på tidlig møte med pasienter og tidlig
trening i kommunikasjon og undersøkelsesteknikk. Dette skal skje gjennom de
langsgående delemnene ”Pasientmøte” og ”Legerollen”. Denne undervisningen skal
også integreres i de funksjonsbaserte delemnene, blant annet gjennom den casebaserte
læringen, kurs i intervju- og undersøkelsesteknikk, bruk av ferdighetssenter og møte
med pasienter på legekontor.

3

Taksonomi er anvendelsen av og læren om klassifisering. I denne sammenhengen: klassifiseringsnivå av ulike
læringsmål - laveste nivå er gjengivelse av innlært stoff og øverste nivå er vurdering på bakgrunn av forståelse.
4
Se definisjon – Medisinske basisfag, punkt 9.4
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1.43 Pedagogiske metoder og undervisningsformer
Casebasert læring
Undervisningen i den nye studieplanen skal bygge på casebasert læring. På grunn av at
slik pedagogikk praktiseres ulikt ved ulike læresteder har man kommet frem til en
egen definisjon:
”En case er et scenario hvor studenten møter ulike problemstillinger. Medisinstudiet
ved Universitetet i Tromsø har slik sett en kasuistisk definisjon av case. Casen
integrerer medisinske basisfag, samfunnsmedisinske fag og kliniske fag, og oppgaven
vil derfor kreve både teoretisk kunnskap, praktiske og kommunikative ferdigheter og
innsikt i etiske utfordringer. Caser kan ha ulik oppbygning, men det vanligste vil være
at den er en historietekst som utvikler seg, og hvor man får presentert nye
problemstillinger som man må ta stilling til underveis. Noen av problemstillingene
knyttet til casen krever at studentene skal drøfte, analysere og resonnere for å komme
frem til svaret, mens andre problemstillinger kun krever konkrete faktasvar. Det er
ingen krav til hvilket synspunkt casen sees i fra.”
Casebasert læring (CBL) og problembasert læring (PBL) er pedagogiske modeller med
mange fellestrekk, men også vesentlige forskjeller. Blant annet er et enkelt case
designet for å gi et spesifisert læringsutbytte knyttet opp mot kjernepensumet. For å
sikre at studentene konsentrerer seg om de viktigste temaene når de løser oppgavene
vil det til hver enkelt oppgave bli utarbeidet en studentveiledning med oversikt over de
viktigste læringsmålene.

1.44 Studentsentrert undervisning og gruppeundervisning
Den nye studieplanen skal fokusere på studentsentrert undervisning. Dette betyr at
undervisningen i mye større grad enn før vil bli gitt i ulike arenaer som stiller større
krav til studentenes selvstendighet, primært gruppeundervisning. Her holder det ikke
kun å være en passiv mottaker av informasjon. Undervisning i små grupper krever
aktiv samhandling og kommunikasjon. Studentene skal også fordeles i basisgrupper
med stabil sammensetning over tid med én til to mentorer (leger). Basisgruppene skal
gi rom for refleksjon omkring den enkeltes profesjonelle utvikling fram mot
legerollen. Hver enkelt student skal ha individuelle oppfølgingssamtaler med mentor.
Antallet forelesninger skal begrenses og skal primært brukes for å gi tematisk
introduksjon, oversikt, motivasjon og oppsummering.

1.45 Fadderundervisning
Med fadderundervisning menes det at viderekomne studenter underviser og veileder
medstudenter på lavere kull. Slik undervisning er allerede i bruk i dagens studieplan,
men da som lønnet arbeid for spesielt interesserte. I den nye studieplanen vil vi at alle
studentene skal oppnå kvalifikasjoner i blant annet pedagogikk og ledelse, og vi vil
derfor gjøre deltakelse i slik undervisning obligatorisk.
Fadderundervisningen har som mål å gi økt læringsutbytte både for de som blir
undervist og for underviserne selv. Fra erfaring vet vi at de som mottar slik
undervisning ofte er veldig fornøyde. Underviserne legger flid i forberedelsene fordi
de blir evaluert av sine egne og undervisningen legges på et godt tilpasset nivå
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(spirallæring). Dette muliggjøres av at den som underviser nylig har vært i den samme
situasjonen selv. Studentene som underviser vil på sin side få systematisk erfaring i
pedagogisk formidling, ledelse og i tillegg får de repetert viktig fagstoff.
En nyutdannet lege skal også være en god pedagog og veileder for sine pasienter.
Ved hjelp av obligatorisk fadderundervisning ønsker man å sikre at studentene får
trening i dette.
Fadderordningen kan brukes til undervisning av både teoretisk kunnskap og praktiske
ferdigheter, for eksempel casebasert læring, undersøkelsesmetodikk, disseksjon,
laboratoriearbeid.

1.5

Samhandlingstrening med andre helsefagutdanninger
Samhandling er en av de store utfordringene i det moderne helsevesen. Samhandling
innebærer en helhetstenkning i forhold til pasientens behov og samfunnets utnyttelse
av helseressursene. "Rett behandling på rett sted til rett tid", er siktemålet med
Samhandlingsreformen.
Den nye studieplanen i Tromsø satser i stor utstrekning på å trene studentene i praktisk
samhandling med andre helsefagstudenter, og mellom de ulike nivåene i
helsetjenesten. Gjennom praktisk og teoretisk læring skal legestudentene møte flere
andre helsefagstudenter i realistiske, teamkrevende problemstillinger i spesialist- og
primærhelsetjenesten.

1.6

Implementering av ny studieplan
Den nye studieplanen skal implementeres høsten 2012 for kullet som starter studiet
dette året og deretter fortløpende til våren 2018 når det første kullet med ny studieplan
er uteksaminert.
Det er viktig at både kommune- og spesialisthelsetjenesten involveres i det videre
implementeringsarbeidet slik at kommunikasjonen med praksis er godt forankret.
Styringsgruppen anser selve implementeringen som så omfattende at det må etableres
en egen prosjektorganisasjon for dette utenom Programstyret for medisin.
Programstyret er sammensatt av ledelsen for de tre berørte institutter (IKM, IMB og
ISM) pluss studentrepresentant og skal primært ivareta og kvalitetssikre den daglige
driften.
Det foreslås etablering av en egen studieplankomite bestående av interne medlemmer
som arbeider i nær dialog med Programstyret for medisin. Interne medlemmer vil
kunne ha hoved- eller bistilling i primær- eller spesialisthelsetjenesten. I tillegg
etableres det en styringsgruppe oppnevnt av Fakultetstyret bestående av både interne
og eksterne medlemmer. Både primær- og spesialisthelsetjenesten må være
representert her.
Intern organisering av arbeidet
Arbeidet med innstillingen har vært organisert gjennom tematiske arbeidsgrupper.
Revisjonsgruppen foreslår at denne arbeidsformen videreføres ved at det etableres
representative arbeidsgrupper for hvert emne og delemne. Instituttene får ansvar med å
skaffe de personene som skal delta i dette arbeidet og sette av tilstrekkelig med
ressurser for de som deltar.
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1.7

Arealbehov
Den foreslåtte studieplanen legger større vekt på smågruppeundervisning og
simuleringstrening enn i dag. Arealbehovet i nåværende MH er sprengt og det er nå ca
dobbelt så mange studenter med daglig virke i bygget som det opprinnelig var planlagt
for. Som en konsekvens av dette har studentene på siste året i medisinstudiet sine
lesesalsplasser i brakkerigg som er leid av UNN. Forslaget til ny studieplan vil
medføre behov for større undervisningsareal enn det vi har i dag.
Forprosjektet for utvidelse av MH-bygget med 19.000 m² (MH II) var ferdig i 2009,
men bevilgning over statsbudsjettet er ennå ikke kommet. Forslaget til ny studieplan
innebærer økt behov for grupperom og etablering av et ferdighetssenter/
simuleringssenter i MH-bygget. Dersom fakultetet vedtar ny studieplan med de
pedagogiske endringene som foreslås i denne innstillingen, må også arealplanene for
MH II gjennomgås kritisk.
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Kapittel 2

Innledning
2.1

Utdanning av morgendagens leger

Bakgrunn
Legerollen er i endring som følge av endringer i samfunnet og helsetjenesten, og som følge av
utviklingen innen medisinsk kunnskap og teknologi. Antallet og andelen eldre vil øke sterkt
fra 2010. Endringer i sykdomspanoramaet, økt innvandring og derav et flerkulturelt samfunn,
økt bruk av medisiner og en stadig lavere terskel for å oppsøke helsetjenesten stiller leger
overfor økte forventninger fra pasientene og økte krav til faglig oppdatering. Morgendagens
helsearbeidere vil møte endrede roller og oppgavefordeling, både mellom yrkesgrupper og
mellom de ulike deler av helsetjenesten. Dette vil igjen fordre at morgendagens leger må ha
gode kunnskaper i medisinske fag, kompetanse i samhandling, og evne og vilje til omstilling.
Vi må regne med at opptil halvparten av alle nyutdannede leger skal arbeide i
primærhelsetjenesten. Studentene må forberedes på det arbeidslivet de vil møte herunder også
kravet om livslang læring og kunnskapsoppdatering. Studentene må etablere en nødvendig
selvstendighet i forhold til en egen læring og dette skjer best gjennom studentsentrert,
aktiviserende undervisningsmetoder. Derfor er en helhetlig revisjon av medisinstudiet form og
innhold nødvendig.
Hva slags leger vil vi utdanne?
Kort oppsummert skal medisinstudiet gi studentene tilstrekkelig kompetanse i medisinsk
undersøkelse, diagnostikk og behandling slik at de kan iverksette og utføre adekvat utredning,
behandling og oppfølging i samarbeid med pasienten. De skal kunne gjennomføre en
medisinsk konsultasjon og møte pasienter på en empatisk og respektfull måte, også på tvers
av kulturelle forskjeller. Gjennom studiet skal studentene få opplæring i en vitenskapelig
innstilling til faget medisin – dvs. en kritisk, søkende og reflekterende holdning til medisinsk
kunnskap og praksis, med vekt på pasientsikkerhet og forbedringskunnskap. De skal også få
opplæring og erfaring i samhandling med kolleger og andre helseprofesjoner, og kjenne egen
begrensning i kompetanse. Grunn- og spesialistutdanning må ses i sammenheng og det må
settes klare og differensierte læringsmål på forskjellig nivå i utdanningsløpet.
Prinsipper for legeutdanningen i Tromsø
Universitetet i Tromsø har i tillegg til de generelle læringsmål en klar målsetting om å
utdanne leger med kompetanse og interesse for å arbeide i landsdelen. For å oppnå
læringsmålene foreslår prosjektgruppa følgende prinsipper for medisinstudiet:
Studiet skal være
studentorientert. Det vil si at studiet skal ta utgangspunkt i studentenes læring – ikke lærernes
undervisning. Studiet skal i stor grad ha studentaktive læringsformer – begrenset innhold av
forelesninger, mye smågruppeundervisning, og tid til selvstudium. På sikt vil vi at
studiemateriellet i hovedsak skal være nettbasert. Videre vil studentene bli fordelt i
basisgrupper med stabil sammensetning over tid med én til to mentorer (leger). Gruppene skal
gi rom for refleksjon omkring den enkeltes profesjonelle utvikling fram mot legerollen. Hver
enkelt skal ha individuelle oppfølgingssamtaler med veileder.
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problemorientert. Vi vil gjøre systematisk bruk av pasienthistorier (case) som utgangspunkt
for læring. I medisinsk case-pedagogikk tar man vanligvis utgangspunkt i en klinisk
problemstilling i form av et symptom eller lignende. Studentene forbereder seg individuelt til
gruppeundervisning, der ulike tolkninger blir lagt fram og diskutert.
fagintegrert, slik at fenomener blir studert og belyst fra flere ulike synsvinkler, med flere
faglige tilnærminger
vitenskapelig orientert, med vekt på forskningsbasert kunnskap. Studiet skal gi studentene
opplæring i å vurdere vitenskapelig litteratur kritisk. Studiet vil ha læringsmål og arbeidskrav
på mastergradsnivå, inkludert skriftlig oppgave (20 studiepoeng) og framlegging av oppgaven
i form av poster eller muntlig foredrag.
praksisorientert og ta utgangspunkt i pasientforløp. Det vil si at pasienter og
problemstillinger følges – reelt og virtuelt – fra primærhelsetjenesten til
spesialisthelsetjenesten og tilbake til primærhelsetjenesten. Alle studenter skal få
praksiserfaring fra ulike læringsarenaer, som fastlegekontor, sykehjem, hjemmebasert
omsorgstjeneste, legevakt, sykestue/intermediæravdeling, lokalmedisinske og
distriktspsykiatriske sentra, lokalsykehus, universitetssykehus (poliklinikk og sengepost).
Omfanget av praksis må vurderes, og innholdet blir ikke identisk for alle studenter. Noen vil
for eksempel få praksis ved et sykehjem mens andre får praksis i hjemmebasert
omsorgstjeneste. Studentene skal få mulighet til å gradvis bygge opp egen klinisk kompetanse
og praktisk erfaring under veiledning av kompetente praksisveiledere. Trening i samhandling
bør foregå innenfor og på tvers av helseprofesjonsutdanningene både i kliniske situasjoner
med pasient og som simuleringstrening.
desentralisert, (til en viss grad). Helt fra starten i 1973 har dette prinsippet vært fulgt ved at
store deler av 5. studieår tilbringes ved sykehus (16 uker) og primærlegekontorer (8 uker) i
hele Nord-Norge. Studentene har alltid vurdert utplasseringen i allmennmedisin som noe av
det mest interessante og lærerike elementet i studiet. For universitetet er den desentraliserte
undervisningen et sterkt virkemiddel for å motivere kommende leger for arbeid i landsdelen;
forutsetningen for å lykkes er at studentene opplever praksiserfaringen som verdifull. Vi
ønsker å utvide den desentraliserte delen av studieprogrammet.
Utfordringer
Det er fremdeles store skjevheter i rekruttering av arbeidskraft, både geografisk og til de ulike
deler av helsetjenesten. En upublisert undersøkelse blant turnusleger (Steinert et al.
2008/2009) viste at en stor andel kunne tenke seg å arbeide i somatisk sykehusavdeling (>
70% ) og/eller fastlegepraksis (60%). Bare 20% svarte at de kunne tenke seg å arbeide i
psykiatrisk sykehusavdeling, og enda færre så distriktspsykiatriske sentra som en mulig
arbeidsplass (10%). Her har universitetet et ansvar sammen med helsevesenet for å eksponere
studentene for slike arbeidsplasser gjennom kvalitetssikret praksis.
Store utfordringer er knyttet til innføringen av nye praksisarenaer i legestudiet og andre
helseprofesjonsutdanninger. Det gjelder faglig kompetanse (både faglig nivå og kapasitet),
veiledningskompetanse, logistikk og økonomi. Praktisk klinisk undervisning og veiledning er
en klart definert del av helseforetakenes forpliktelser, og økonomisk kompensasjon er innbakt
i deres budsjetter. For Helse Nord utgjør dette mer enn 100 millioner kroner per år. Lover,
forskrifter og avtaleverk er foreløpig dårlig tilpasset behovet for utdanningsplasser i
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kommunene. Dette må endres, skal vi lykkes med de nødvendige endringene i helsefaglige
utdanninger som må til for å oppfylle Samhandlingsreformens intensjoner.
Økt bruk av nye undervisningsarenaer i primærhelsetjenesten vil for UiT medføre mer
desentralisert undervisning, med tjeneste utenfor Tromsø (korttids dag- eller ukependling)
med økte utgifter både for studenter og fakultetet. Det er nødvendig å etablere økonomiske
ordninger som tilgodeser merutgifter ved økt bruk av undervisningsarenaer på kommunenivå.
Dette er også nødvendig for å kompensere for inntektstap til personell ved læringsarenaene
som deltar i undervisning/veiledning og dermed får reduserte behandlingskapasitet og
redusert inntjening. Dette er forhold som UiT ikke kan regulere, og som krever innsats fra
myndighetenes side.
Universitetets samfunnsansvar
UiT må være med og skape en vinn-vinn situasjon med stabilitet og høy kompetanse i
helsevesenet i Nord-Norge som mål. Vi vet at arbeidet ute i praksis kan bli rutinepreget med
mindre muligheter for faglig påfyll. Økt undervisningsansvar kombinert med faglig og
pedagogisk opplæring vil bidra til kompetanseheving og forhåpentligvis til økt tilfredshet i
jobben, og kan derfor virke rekrutterende og stabiliserende. Kombinerte stillinger ved
universitet og i primærhelsetjenesten må etableres på samme måte som for
spesialisthelsetjenesten. For studenter er det godt dokumentert at tidlig og regelmessig kontakt
med kommunehelsetjenesten øker rekrutteringen til arbeid utenfor sykehusene.
Et godt samarbeid med statlige og lokale helsemyndigheter er helt nødvendig for at vi skal
lykkes med de nødvendige omleggingene av grunnutdanningen, og med å skape gode og
helhetlige utdanningsløp fra grunnutdanning til spesialistutdanning.
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Del 1: Revisjonsprosessen frem til i dag
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Kapittel 3

Organisering av revisjonsprosessen
3.1

Revisjonens tidslinje

I mai 2005 oppnevnte daværende dekan Kirsti Ytrehus en ekstern evalueringsgruppe, under
ledelse av professor Borghild Roald, som skulle evaluere organiseringen og undervisningen
ved medisinstudiet ved UiT.
På bakgrunn av den eksterne evalueringen ble arbeidsgruppe I oppnevnt høsten 2006: denne
skulle se på grunnprinsippene for et revidert medisinstudium i Tromsø. Arbeidsgruppe I
leverte sin innstilling, Utdanning av morgendagens leger – Prinsipper for revisjon av
profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø 5, i februar 2007. Prinsippene i
rapporten fikk sin tilslutning i Fakultetsstyret i juni 2007.
Med utgangspunkt i rapporten fra Roald-gruppen6 og prinsippdokumentet ”Morgendagens
leger” oppnevnte Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 24.januar 2008 en
prosjektgruppe under ledelse av professor Toralf Hasvold som skulle styre revisjonen av
medisinstudiet ved UiT.
Mandat og ansvarsfordeling har vært justert underveis og i 2010 ble det opprettet en
styringsgruppe for å få større forankring og legitimitet i organisasjonene utenom
Helsefak/UiT som også ville bli berørt av revisjonen. Sammensetningen ble også sett i lys av
Samhandlingsreformen. Styringsgruppen har vært ledet av dekan Arnfinn Sundsfjord og har
hatt prorektor for utdanning ved UiT, direktør og en klinikksjef ved UNN, regionsjef for KS,
eldreoverlege i Tromsø kommune og en representant for medisinstudentene som medlemmer.

5
6

	
  

Utdanning av morgendagens leger – Se vedlegg 2
Roald-rapporten – Se vedlegg 1

16

3.2

Revisjonens fremdrift

Selv om det kan sees som negativt at dette prosjektet har tatt lang tid, har forskyving i tid
sannsynligvis vært positivt for resultatet. Arbeidet var ikke kommet lenger enn at føringene i
Samhandlingsreformen kunne bli implementert i det foreliggende forslag til studieplan.
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er også vedtatt mens revisjonsarbeidet har pågått.

3.3

Arbeidsform

Det er gjennom prosessen
opprettet til sammen 12
arbeidsgrupper som har
jobbet med utvalgte deler
av revisjonen.
Arbeidsgruppene har
bestått av 6 – 10
medlemmer. Medlemmene
har representert de tre
instituttene IKM, IMB og
ISM og dermed
fagmiljøene som står for
undervisningen i
medisinstudiet. I tillegg
har representanter for
studentene,
administrasjonen og
eventuelle andre eksterne
bidragsytere deltatt i
arbeidsgruppene.
For å sikre at studentene
skulle få innflytelse
har man engasjert en
nyutdannet lege fra UiT i
heltidsstilling i
revisjonsprosjektet siden
sommeren 2010.

Arbeidsgrupper Undertittel

Leder

Arbeidsgruppe II

Prof. Toralf
Hasvold, ISM
Prof. Toralf
Hasvold, ISM

Arbeidsgruppe III
Arbeidsgruppe IV
Arbeidsgruppe V
Arbeidsgruppe VI
Arbeidsgruppe VII

Arbeidsgruppe VIII
Arbeidsgruppe IX

Arbeidsgruppe X

Planlegging av
“Gjennomgående tema”.
Opptak, veiledning,
evaluering og
eksamensordning
Gjennomgående tema og
introduksjonskurset

Førsteaman.
Åge Wifstad,
ISM
Prof. Hans
Nossent, IKM

Godkjenningselementer 5.
studieår og valgfrie
perioder
Nye undervisningsarenaer –
utenom
spesialisthelsetjenesten
Bruk av poliklinikker i
Førsteaman.
undervisningen ved UNN
Ragnar
Joakimsen,
IKM
1. og 2. studieår
Professor Elin
Mortensen,
IMB
3. og 4. studieår.
Førsteaman.
Ragnar
Joakimsen,
IKM
5. og 6. studieår
Uni.lektor
Ellen B.
Pedersen, ISM
Delemnet - “Vitenskapelig
Prof. Bjørn
kompetanseutvikling”
Straume, ISM
Delemnet – ”Legerollen”
Prof. Thoralf
Hasvold, ISM

Arbeidsgruppe XI
Styringsgruppen har siden
den hadde sitt første møte i
Arbeidsgruppe XII
mars 2010 kommet med
innspill som har fått
betydning for det endelige
resultatet. Mange av innspillene har etter behandling i Revisjonsgruppen vært behandlet på
nytt i Styringsgruppen slik at den har kunnet korrigere og forbedre de ulike forslagene i
innstillingen.
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Kapittel 4

Rammevilkår for revisjonsprosessen
Nylige innførte reformer innenfor høyere utdanning i Norge gir nye rammebetingelser for
medisinstudiet og har hatt direkte innvirkning på prosjektgrupppas forslag. En kort
gjennomgang av rammevilkårene kan derfor være hensiktsmessig.

4.1

Kvalitetsreformen

Kvalitetsreformen og gradsstruktur i høyere utdanning
”Bolognaprosessen7” er navnet på det europeiske fellesløftet som startet i 1999 med sikte på å
harmonisere gradsstrukturene i høyere utdanning for å fremme student- og
arbeidskraftmobilitet på tvers av landegrenser. I Norge er Kvalitetsreformen (2003) og
innføringen av bachelor-, master- og phd-gradsstruktur (Philosophiae Doctor) et resultat av
Bolognaprosessen. Et bachelorstudium omfatter 3 års fulltidsstudim (180 studiepoeng), mens
et integrert masterstudium er et 5-årig studium (300 studiepoeng) som tas som et 5-årig
helhetlig studium, eller som en bachelorgrad med påbygning. Noen profesjonsstudier, bl.a.
profesjonsstudiet i medisin, er foreløpig unntatt denne strukturen. Profesjonsstudiet i medisin
er et 6-årig studium (360 studiepoeng) ved alle de fire utdanningsinstitusjonene i Norge.
Revisjonsgruppa drøftet spørsmålet om bachelor-/master-struktur for studiet i en relativt tidlig
fase av arbeidet, og ga sin anbefaling til Fakultetsstyret som vedtok8 å stoppe videre utredning
om gradsstruktur for å gi prioritet til andre deler av revisjonsarbeidet. Imidlertid har flere land
i Europa i løpet av de siste årene omgjort profesjonsstudiet i medisin til bachelor/masterstudier. Vi må derfor vente at denne debatten kommer opp i full bredde også her i
landet i løpet av få år.
Studiepoeng og rammer for timetall / arbeidsuke i høyere utdanning
Ifølge Kvalitetsreformen utgjør et fullt studieår 60 studiepoeng og tilsvarer 1600 – 1800
studentarbeidstimer. Ved UiT er studieåret 40 uker. Det innebærer at en arbeidsuke generelt
gir 1,5 studiepoeng, og at ett studiepoeng generelt tilsvarer 25 – 30 arbeidstimer. Helsefaglige
utdanninger med en blanding av teoretisk og praktisk klinisk undervisning definerer gjerne
studieåret som 1800 studentarbeidstimer.
Revisjonsgruppa har i sine vurderinger tatt utgangspunkt i forventet arbeidsinnsats fra
studentenes side svarende til 1800 arbeidstimer per år. Hver uke tilsvarer dermed 45 timers
forventet arbeid og gir 1,5 studiepoeng.

	
  

7

8

	
  

Vedlegg 10: Kunnskapsdepartementets side om Bologna-prosessen.
Fakultetsstyret - Sak FS-23-09 - http://bit.ly/oNfYFA
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Studieprogram, emner og delemner
Ifølge Kvalitetsreformen er hvert studieprogram bygd opp av emner, som igjen kan bestå av
flere delemner (tidligere kalt ”kurs”). Et emne er den enhet som avsluttes med eksamen. I
mange universitetsstudier er det vanlig at ett emne utgjør 10 studiepoeng, noe som tilsier 6
eksamener per år. Profesjonsstudiet i medisin følger imidlertid ikke denne strukturen. Da
studiet ble etablert i Tromsø, søkte man bevisst å unngå de tradisjonelt mange små og
fagspesifikke eksamener som medførte stadig eksamenspugging og fragmentert kunnskap.
Helt fra oppstarten av studiet i 1973 har få og integrerte eksamener vært et viktig prinsipp.
Revisjonsgruppa foreslår å beholde strukturen med store integrerte emner, der hvert emne
omfatter ett eller to semester og består av flere delemner.

4.2

Kvalifikasjonsrammeverket

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket9 (KRV) er en oppfølging av Kvalitetsreformen, og
ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i mars 2009. KRV er den norske utgaven av European
Qualifications Framework (2005). Hensikten er å lage et ensartet system for beskrivelse av
det studenter forventes å ha av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
(kvalifikasjoner) etter gjennomgått utdanning.
Tanken er at dette vil
- gjøre det lettere for potensielle arbeidsgivere og for utdanningsinstitusjonene å forstå
hvilke kvalifikasjoner vedkommende har
- fremme internasjonal studentutveksling og arbeidskraftmobilitet
- gjøre det enklere for studenter å planlegge sitt utdanningsløp
- lette undervisningsplanleggingen
- sette fokus på studentenes læring i stedet for lærernes undervisning
Læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskapsdepartementet har gitt de høyere utdanningsinstitusjonene en frist til utgangen av
2012 med å implementere KRV i alle studieprogram. En viktig del av KRVimplementeringen er at det i alle utdanninger og i alle emner skal beskrives tydelig hvilke
kvalifikasjoner, såkalte ”læringsutbytter” (engelsk: ”learning outcomes”), studentene er
forventet å ha ved avslutning av studiet/emnet, og hvordan de er forventet å uttrykke de
oppnådde kvalifikasjonene. Begrepet ”læringsutbyttebeskrivelse” gjelder altså forventet
læringsutbytte. Studentenes faktiske læringsutbytte beskrives gjennom karaktersystemet.
KRV stiller krav til et tydelig samsvar mellom studiets innhold, forventet læringsutbytte, og
evalueringsform (eksamen). Dette kalles på engelsk ”Constructive alignment”. I arbeidet med
å formulere læringsutbyttebeskrivelser for programmet som helhet og for emnene, må
studieplan, emnebeskrivelse og læringsmateriell gjennomgås og eventuelt justeres/endres. Det
legges vekt på at det er en god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene på de ulike
9

	
  Vedlegg 11: Kunnskapsdepartementets side om kvalifikasjonsrammeverket.
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nivåene, og mellom læringsutbytte, undervisning, arbeidsformer og vurderings- og
eksamensformer, slik at studieplanen fremstår forståelig og helhetlig.
Læringstaksonomiske system etter faglig nivå (bachelor – master – phd- nivå)
KRV stiller også klare krav om differensierte læringsmål i forhold til faglig nivå. En
mastergradkandidat skal ha et høyere kompetansenivå enn en bachelorkandidat, og forskjellen
skal gjenspeiles i ulikt forventet læringsutbytte. Læringstaksonomiske system er
hensiktsmessige redskap i denne prosessen. Dette er begrepsapparat som er utviklet for å
beskrive ulike trinn i læringsprosesser, fra det å kunne gjengi kjente begreper (lavt
taksonomisk nivå) til å kunne syntetisere ny kunnskap (høyt taksonomisk nivå). Bloom’s
taksonomi fra 1950-tallet er kjent for mange. I nyere tid er SOLO-taksonomien (Structure of
the Observed Learning Outcomes10) blitt et anerkjent læringstaksonomisk redskap. Både
Blooms og SOLO-taksonomiene er relatert til teoretisk kunnskapsutvikling. For
profesjonsstudier trengs også et begrepsapparat for å beskrive utviklingen fra novise til
ekspert, og til dette er RIME – taksonomien11 (Reporter – Interpreter – Mediator - Educator )
velegnet.
	
  

Rammeplaner
I Norge fins ingen departementalt fastsatt rammeplan for medisinstudiet, i motsetning til
situasjonen for helsefaglige bachelorutdanninger.

4.3

Ytre rammebetingelser – praksisfeltet

I inneværende dekanperiode har fakultetet valgt å legge stor vekt på kvalitet i utdanning.
Fakultetet arbeider for å optimalisere rammebetingelsene uavhengig av revisjonen av
medisinstudiet, og resultatene av dette arbeidet vil ha stor betydning for realiseringen av
revisjonsgruppas forslag.
Praksisfeltets har stor betydning for kvalitet og relevans i helsefaglig utdanning, utvikling av
profesjonsidentitet og rekruttering til helsefaglig utdanning. Samhandlingsreformen
forutsetter at en større del av helsetjenestene skal ytes av kommunehelsetjenesten. Vi vet en
del om hva som påvirker studentenes valg av framtidig arbeidssted. Vi må eksponere dem for
det vi vil at de i større grad skal velge. Vi må sikre at studentene gjennom praksis lærer å
kjenne kommunehelsetjenesten slik at de som velger å arbeide der vet hva de går til og slik at
de som velger andre arenaer blir gode samarbeidspartnere.
Praksisfeltet i spesialist- og primærhelsetjenesten er beskrevet som et ”Et stort og variert
blomsterbed på naboens tomt og eieren har egen gartner”. Å ha ansvar for noe som skjer på
andres hjemmebane er en utfordring. Utfordringene knyttet til praksisfeltet gjelder ikke bare
medisinstudiet, men alle profesjonsutdanningene som Helsefak tilbyr. Fakultetet er i gang
med tiltak og løsninger uavhengig av revisjonen av medisinstudiet. Fakultetet har i 2011
underskrevet avtaler om utdanning med alle helseforetak i landsdelen og er i ferd med å inngå
avtaler med kommunene gjennom interkommunale organer regionråd.

10

John Biggs – SOLO Taxonomy - http://www.johnbiggs.com.au/solo_taxonomy.html
Pangaro L. A new vocabulary and other innovations for improving descriptive in-training evaluations. Acad
Med. 1999 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10587681
11
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Kommunehelsetjenesten
Det er en vedvarende utfordring for Helsefak å skaffe et tilstrekkelig antall kvalitetssikrede
praksisplasser i kommunehelsetjenesten. I dagens kommunestruktur er det ingen arena/enhet
for samordning og tilrettelegging av helsefaglig utdanningspraksis. Dagens praksis er
uforutsigbar og preget av individuelle nettverk/avtaler. Utfordringene knyttet til økt bruk av
kommunehelsetjenesten som læringsarena kan oppsummeres slik:
•

•

•
•

Kommunene har ikke et ”sørge-for-ansvar” for å sikre studentenes behov for
praksisopplæring, og gjennom kommunal myndighet over deler av fastlegenes
tidsbruk. Dette ble ikke endret i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som
ble vedtatt i juni 2011. Kommunene har et “medvirke-til-ansvar”.
I den nye loven er det åpnet for endringer i forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for
fastlegenes virksomhet (fastlege-forskriften) herunder plikter til å medvirke til
undervisning og praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell. HOD har meldt at
endringer i forskriften vil komme høsten 2011, men undervisningsplikt sitter
sannsynligvis langt inne siden kommunene ikke har et ”sørge-for-ansvar”.
Det følger ikke penger med studentene (fra stat til kommune).
Undervisnings- og veilederkompetanse i primærhelsetjenesten må rustes opp.

Dette er utfordringer som UiT ikke kan løse alene. Fakultetet er imidlertid svært positivt
innstilt til samarbeid med primærhelsetjenesten/kommuner og har signalisert vilje til å utvikle
planer for å styrke akademisk allmennmedisin, herunder samarbeid med spesifikke
kommuner/interkommunale samarbeidsorgan om opprettelse av undervisningslegekontor. Et
slikt samarbeid er etablert med Tromsø kommune høsten 2011.
Spesialisthelsetjenesten
Helseforetakene har et ”sørge-for-ansvar” for å sikre studentenes behov for praksisopplæring.
Det følger penger med studentene gjennom de ordinære budsjettildelingene. Moderne,
effektiv sykehusdrift gjør imidlertid at arenaer og forutsetninger for klinisk undervisning og
praktisk opplæring er betydelig endret de seinere år. Stadig kortere liggetid og overgang fra
døgnopphold til dagopphold/polikliniske konsultasjoner med sterke krav om produksjon og
inntjening har gitt utfordringer for de helsefaglige utdanningene inkludert medisinstudiet i
form av:
• Lite tid til studentundervisning og veiledning i polikliniske situasjoner
• Mangel på lokaler (kontorer) for studenter i en læringssituasjon
• Økt bruk av personellressurser for å få tak i pasienter til klinisk undervisning
I tillegg har statlige utdanningstilskudd til klinisk undervisning og praktisk opplæring vært lite
synliggjort i enhetenes budsjetter, og en del ansatte kan synes at de får lite igjen for å delta i
praktisk klinisk undervisning.
Fakultetet, Helse Nord og UNN har tatt tak i disse utfordringene gjennom følgende tiltak:
•
•
•

	
  

Disponering av utdanningstilskuddet i felles utdanningsutvalg med UNN til
infrastruktur for utdanning herunder drift og investeringer i ferdighetssenter
Dedikerte undervisningslegekontor på poliklinikker. UIT er tatt med i planarbeidet
med nybygg av UNN A-blokk
Oppfølging av bruk av utdanningstilskudd ved andre HF gjennom USAM
(Universitetssamarbeidet)

21

4.4

Indre rammebetingelser

Budsjettfordelingsmodell
Fakultetets nye budsjettfordelingsmodell fra 2010 gir større mulighet for fleksibilitet i
organisasjonen. Basistildelingen (ca 60% av budsjettet), oppdelt i ressursenheter fordeles etter
dokumentert aktivitet og strategiske satsinger. Ressursenheter kan flyttes mellom enheter.
Nåværende fordelingen av studiepoengmidler som følger av medisinerutdanningen fordeles
etter timeplanfestet undervisning mellom de 3 involverte institutt (ISM, IKM og IMB).
Sentrale føringer fra UiT tilsier at den relative fordelingen av tid til forskning og utdanning
hos enkeltansatte skal kunne individualiseres. I løpet av 2011 innføres et
aktivitetsregistreringssystem på individ og enhetsnivå knyttet til undervisningsregnskap. Dette
vil gi fakultetet ny og nødvendige styrings- og ledelsesinformasjon.

4.5

Areal og romsituasjon

Nåværende Medisin og Helsefag-bygg (MH) ble tatt i bruk i 1991. Bygget er dimensjonert for
vel 1000 studenter, men huser nå ca 2300.. UiT har lenge signalisert behovet for et større
bygg. Forprosjektet for et utvidet MH (MH II) ble ferdigstilt i 2009, men det er ennå ikke gitt
klarsignal for bygging. Forslaget om å benytte case-basert pedagogikk med undervisning i
små grupper, økt bruk av ferdighets- og simuleringstrening og samhandlingstrening på tvers
av utdanningene vil representere en betydelig utfordring med nåværende romsituasjon ved
Helsefak. Dersom det ikke gis startsignal for å bygge MH II vil vi komme i en uholdbar
situasjon, og arealbehovet må løses på annen måte dersom intensjonene i studieplanen skal
kunne realiseres.
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Kapittel 5

Opprinnelig studieplan og tidligere revisjoner
5.1

Opprinnelig studieplan

Medisinsk studieplan av 1970
Medisinstudiet i Tromsø startet i 1973, og representerte en nyskapning innenfor
legeutdanningen i Norge. Studieplankomitéen hentet inspirasjon fra McMaster University og
Universitetet i Newcastle og laget en studiemodell som brøt radikalt med den tradisjonelle
legeutdanningen. Skillet mellom preklinisk og klinisk utdanning ble fjernet, og en såkalt
”integrert” studieplan ble innført. Ifølge ”Medisinsk studieplan” av 1970 skulle integrasjon
tilstrebes mellom teoretiske og kliniske fag, mellom fagene slik at samme tema skulle belyses
samtidig fra mange synsvinkler, og mellom undervisningen og alle ledd i helsetjenesten.
Studiet ble bygget opp omkring organkurs og var delt inn i fire stadier, der tanken var at man
flere ganger skulle vende tilbake til samme tema, men på et høyere læringsnivå (s.k.
spirallæring). Ansvar for egen læring ble framholdt som viktig prinsipp. Læring gjennom
praktisk erfaring og problemorientert gruppeundervisning var viktige pedagogiske metoder,
mens det skulle legges mindre vekt på pugging av detaljkunnskap som ikke hadde en tydelig
klinisk relevans. Studiet omfattet noe undervisning i sosiologi og psykologi, og
allmennmedisinsk fag, tenkemåte og praksis fikk relativt mer plass i studiet i Tromsø enn ved
de andre studiestedene i Norge. Desentralisert praksis ble innført som en del av studiet helt
fra starten av. I femte studieår ble studentene utplassert i hele landsdelen, både i
primærhelsetjenesten (8 uker) og ved lokalsykehus (16 uker).
Tromsømodellen la opp til at det skulle defineres et obligatorisk kjernepensum i hvert fag, og
at det skulle gis valgfrie undervisningstilbud innen ”flest mulig emner” innenfor
biomedisinske basalfag, kliniske fag og samfunnsmedisinske fag. For å oppnå målsettingen
om å lære seg en vitenskapelig innstilling og oppøve evnen til kritisk tenkning, ble det innført
en obligatorisk selvstendig oppgave. Dette kan/kunne være et eksperimentelt arbeid,
litteraturstudie, eller klinisk eller samfunnsmedisinsk forskningsarbeid. Studiet hadde
opprinnelig bare tre store, integrerte skriftlige eksamener: etter første, fjerde og sjette studieår.
Mindre og større revisjoner av studieplanen er gjennomført flere ganger, men
rammestrukturen er i store trekk beholdt. Den desentraliserte praksisperioden og den
vitenskapelige oppgaven har vært uendret mht omfang i snart 40 år.
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5.2

Tidligere revisjoner av studieplanen

Det har tidligere vært nedsatt flere utvalg som har revidert studieplanen. Endringsforslagene
har vært i tråd med internasjonale trender for medisinsk utdannelse. Ressursbehovet for
implementering har imidlertid vært undervurdert og fakultetet har vedtatt revisjonsforslagene
uten at det har foreligget en klar plan for implementering av vedtakene og derfor har det ikke
skjedd en fullverdig innføring av disse revisjonene. Revisjonsgruppen har tatt lærdom av dette
og foreslår at fakultetet vedtar en implementeringsplan med klar ansvars- og
oppgavefordeling.

5.21 Innstilling om Revisjon av studieplanen for medisinstudiet i Tromsø,
november 1992
Mindre revisjoner av studieplanen ble foretatt i 1984 og i 1989. I 1991 ble det oppnevnt et
revisjonsutvalg ledet av professor Helge Stalsberg, som leverte sin innstilling høsten 1992. De
generelle forslagene gikk i korthet ut på at:
1. Ytre rammer og alle hovedelementer i studieplanen beholdes i store trekk. Det gjelder
stadieinndelingen (Stadium I – IV), eksamensordningen, organkursmodellen, valgfri
oppgave, og utplassering i lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten
2. Felles introduksjonskurs med andre helseprofesjonsutdanninger innføres i første
studieår
3. Trening i samarbeid med andre helseprofesjoner innføres i 5. og 6. studieår
4. Læringsmål må presiseres og tydeliggjøre faglig progresjon gjennom studiet.
5. Teoretisk pensum defineres, og det utarbeides fag- og pensumbeskrivelser for det
enkelte fag.
6. Studieformen endres i betydelig grad til færre forelesninger (vanligvis max 6 per uke)
og mer bruk av studentaktiviserende undervisningsformer. Forelesningene skal bare
belyse utvalgte deler av det teoretiske pensum og benyttes til å gi oversikt over et
emneområde som studentene gjennom andre studieformer skal arbeide med de
nærmeste dager/uker, til gjennomgåelse av spesielt vanskelig stoff, til omtale av
spesielle emner etter studentenes anmodning, eller til omtale av enkelte emner ved
særlig engasjerende og motiverende forelesere.
7. Det etableres en pedagogisk arbeidsgruppe under Studiestyret, som får til oppgave å
samarbeide med kursledere og organkurskomitéer om omlegging av undervisningen
etter de vedtatte prinsipper.
8. Det etableres en fast tilknytning av pedagogisk fagkompetanse til fagområdet medisin
9. I hvert kurs defineres obligatoriske elementer som kreves godkjent for oppmelding til
eksamen
10. Karaktersystemet bestått/ikke bestått beholdes.
11. Retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling mellom studiestyret,
studieadministrasjonen og kurskomitéer gjennomgås og utarbeides der slike ikke
finnes.
I tillegg anbefalte utvalget bl.a. å opprette Ferdighetslaboratorium for trening på praktiske
kliniske ferdigheter, og innføring av en PBL-basert undervisningsbolk på 12-16 uker før
den store Stadium II-eksamen som skulle sammenfatte tema fra alle organkurs. Utvalget
anbefalte også at sykehustjenesten i 5. studieår skulle avsluttes med praktisk prøve i
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anamneseopptak og undersøkelsesteknikk. Litteraturseminarer skulle være studentledet og
obligatoriske og utgjøre særpensum for hver student. For 6. studieår anbefalte utvalget
etablering av studentpoliklinikk i de kliniske fag, innføring av
seminarer/gruppeundervisning i farmakoterapi, og timeplanfestet trening i samhandling
med andre helseprofesjoner.

5.22 70-innstillingen
Allerede ett år seinere, høsten 1993, kom en ny utredning om medisinstudiet. Denne var
begrunnet i økning av årlig studentinntak fra 60 til 70 studenter. I februar 1995 vedtok
Fakultetsstyret en Rammeplan i 23 punkter for revisjon av medisinstudiet. Planen skulle
bygge på de forslag som ble framsatt i innstillingene Revisjon av studieplanen for
medisinstudiet i Tromsø av november 1992, (Revisjonsinnstillingen), Prinsipper for og
konsekvenser av opptak av 70 studenter per år til medisinstudiet i Tromsø av mars 1993 (70innstillingen) og Retningslinjer for faglige møtepunkter i helseprofesjonsutdanningene ved
Høgskolen og Universitetet i Tromsø av juni 1994. Blant annet skulle undervisningen legges
om til betydelig større bruk av ulike studentaktiviserende metoder. Timeplanfestet
undervisning skulle ikke overstige 12-15 timer per student per uke. Arbeidet ble videreført av
Pedagogisk arbeidsgruppe (PAG), som ble oppnevnt for 3 år av Studiestyret for medisin i juni
1994.
PAGs arbeid ble avsluttet ved utgangen av 1997. Da hadde utvalget gjort et omfattende arbeid
med generelle forhold som fagplaner, teoretisk kjernepensum, nivåsetting av læringsmål,
retningslinjer for smågruppeundervisning, individuell tilbakemelding til studenter,
organisering av undervisning i basalfag, epidemiologi og allmennmedisin i Stadium II, m.m.
Studiestyret besluttet i 1997 å engasjere to vitenskapelige tilsatte for fremtidig drift av
revisjon og faglig utviklingsarbeid knyttet til medisinstudiet. Senere i 1997 ble det besluttet at
arbeidet med å legge om og redusere timeplanfestet undervisning skulle bremses opp. Det
videre revisjonsarbeidet skulle konsentrere seg om å lage gode målbeskrivelser og fagplaner,
system for individuell tilbakemelding til studenter, definisjon av teoretisk kjernepensum og
godkjenningselementer. Status for arbeidet ble i 120- innstillingen av november 1999
(omtales nedenfor) oppsummert slik: ”Mye arbeid gjenstår før det kan sies at man har nådd
disse målene.”

5.23 Innstilling om opptak av 120 studenter årlig til embetsstudiet i
medisin ved Universitetet i Tromsø (120-planen)
På bakgrunn av den ustabile legedekningen i Nord-Norge og en stor eksport av ferdig
utdannede leger /spesialister fra UiT og Helseregion V, ble økning av studenttallet drøftet av
ulike instanser i og utenfor UiT i siste del av 1990-årene. Et utvalg ble nedsatt for å vurdere
økt studentopptak fra 70 til 120 studenter årlig. Utvalget konsentrerte seg mest om praktiske
forhold knyttet til den store økningen i studenttallet, men kom også med noen anbefalinger
om studiekvalitetsforbedrende tiltak.
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Disse ble konkretisert som forslag om:
•
•
•
•
•
•

Studentsenter på RiTø (Nå: UNN) med ferdighetssenter
Plan for læring av kliniske ferdigheter i studiet.
Undervisningskoordinerende funksjoner
Ressurser til pedagogisk utviklingsarbeid
Diverse andre tiltak (kontinuerlige driftsbevilgninger for oppgradering og vedlikehold
av diverse utstyr for undervisning av studenter)
Studiekvalitet ble omtalt, her under forslag om og presisering av betydningen av
smågruppeundervisning, pedagogisk utviklingsarbeid, herunder tellende
(meritterende) timer for skolering i medisinsk pedagogikk.
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Kapittel 6

Medisinstudiet – Strukturelle rammer, organisering
og økonomi

	
  
6.1

Utdanningsstrategiske mål for Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ble opprettet i 2009 i forbindelse med fusjonen
mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. Helsefak består av i alt 8 institutter
og har omkring 1000 ansatte og 3000 studenter. Helsefak tilbyr 10 helsefaglige
yrkesutdanninger, herunder profesjonsstudiet i medisin. Ifølge Strategiplan for utdanning for
2010-13 har Helsefak en klar målsetting om å være en dynamisk og nyskapende
utdanningsinstitusjon som tilbyr framtidsrettede utdanningsløp, er ledende mht fleksible og
desentraliserte studier, og stimulerer til god samhandlingskompetanse gjennom undervisning
på tvers av utdanningene og tilbyr undervisning av god kvalitet. Dette vil fakultetet oppnå i
samarbeid med kommunehelsetjenesten, helseforetak og andre praksisinstitusjoner i
landsdelen. Fakultetet vil utvikle bruken av E-lærings-verktøy, herunder nettstøttet
undervisning og systematisk ferdighetstrening gjennom simulering.

6.2

Planlegging og gjennomføring av undervisning i medisinstudiet

Ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisingen i medisinstudiet er fordelt på tre
av instituttene ved Helsefak; Institutt for medisinsk biologi (IMB), Institutt for klinisk
medisin (IKM) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Teoretisk undervisning blir
hovedsakelig gitt av faste og midlertidig ansatte ved de tre instituttene, men også av andre
ansatte ved UiT.
Praktisk klinisk undervisning og veiledning blir gitt av ansatte ved UNN og andre
helseforetak og av leger i primærhelsetjenesten i landsdelen, med eller uten ansettelsesforhold
ved UiT.
Alle somatiske og psykiatriske helseforetak i Helse Nord deltar i undervisning av
medisinstudenter. For helseforetak utenom UNN gjelder dette hovedsakelig
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praksisutplasseringen i 5. studieår. Nordlandssykehuset er i en særstilling ved at
helseforetaket siden 2009 også har vært base for 6. årsstudenter som har fått så å si all
teoretisk og praktisk klinisk undervisning i Nordland. Det er opprettet omkring 30 bistillinger
ved IKM og stillinger for ISM med arbeidssted NLSH for å ivareta den kliniske
undervisningen. Stillingene ble opprettet i 2008 for en 3-årsperiode, men både UiT og NLSH
ønsker at ordningen fortsetter på fast basis.

6.3

Avtaleverk og økonomi

Helseforetakene som er undervisningssykehus mottar undervisningstilskudd gjennom de
årlige statlige budsjettildelingene via Helse Nord. De siste årene er undervisningstilskuddene
innbakt i basisbevilgningen. Helse Nord har estimert det årlige tilskuddet til omkring 100
millioner kroner. Dette er ment som kompensasjon for all studentundervisning, ikke bare
medisinstudenter.
Fakultetet har gjensidig oppsigelige avtaler med legekontor for praksis i 5.studieår. Med disse
avtalene dekker en behovet for praksisplasser for de fleste studentene. For resterende
praksisplasser inngås det avtaler etter behov.

6.4

Helhetlige utdanningsløp fra grunnutdanning til spesialistutdanning

HOD har over en periode vurdert dagens ordning med turnustjeneste for leger, og har planer
om fjerne turnustjenesten for leger og innføre toårige nybegynnerstillinger for leger, etter
forslag fra Helsedirektoratet (IS 1783 Nybyrjarstillingar for legar). Helsefak, UNN og
Nasjonalt senter for distriktsmedisin leverte felles høringskommentar til forslaget.
Helsedirektoratet foreslår i rapporten at nybegynnerstillingene skal omfatte ett års tjeneste i
spesialisthelsetjenesten og ett år i primærhelsetjenesten. Det stilles ikke krav til at tjenesten
omfatter spesielle deler av spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet foreslår å vektlegge:
- Trening i kommunikasjon og samarbeid med pasienter og pårørende
- Trening i klinisk arbeidsmåte
- Håndtering av akutte tilstander
- Samhandling, systemforståelse og samarbeid med annet personell
Dette er generelle læringsmål som inngår i grunnutdanningen, og det er så langt ikke foretatt
en klar avgrensning mot faglige krav og nivå mot spesialistutdanningen og grunnutdanningen.
Med innføringen av Kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning vil det være svært
relevant å se grunnutdanning, nybegynnerstillinger og spesialistutdanning under ett for å sikre
god faglig progresjon og hindre unødig overlapp i kompetansemål.
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Kapittel 7

Internasjonale utviklingstrender i medisinsk
utdanning
7.1 Internasjonale studietrender
Under arbeidet med revisjonen av medisinstudiet i Tromsø har deltagerne i prosessen skjelt til
medisinstudier ved andre institusjoner for å søke inspirasjon og nye ideer. Medisinstudiet må
være dynamisk, som en respons på samfunnets behov og endrede krav og arbeidsoppgaver til
leger. Medisin som fag er i konstant endring, og dette må gjenspeiles i studiet. Flere
utdanningssteder har da også revidert sine studieplaner for medisin i de siste årene med
hensyn til
	
  

1. Overordnet organisering av studiet – tradisjonell modell med preklinikk og klinikk
versus blokkmodell med integrasjon på tvers av faggrenser og tidlig pasientkontakt
2. Innhold i studieplan – pensum – problemet med pensum- og faktainflasjon, ”factual
overload”, og behovet for å definere et kjernepensum, utfordringen med å kombinere
fagets bredde med mulighet for fordypning.
3. Pedagogiske metoder – ulike former for studentaktiviserende undervisning, casebasert
læring, nettbasert undervisning.
4. Fokus på legen som profesjonsutøver – kommunikasjon, samhandling, etiske aspekter
ved legeyrket.
5. Fra sykehusmedisin til primærhelsetjeneste.
I tillegg kommer mer generelle trender innen all høyere utdanning. ”Outcome focused”
versus ”content focused” studiemodell er en slik trend, som også kommer til utrykk gjennom
Kvalifikasjonsrammeverket. En learning outcome based tilnærming til studier innebærer at
studieprogram og emner tar utgangspunkt i studentens læring, dvs oppnådd kompetanse ved
studieavslutning, i motsetning til lærernes undervisning og undervisningens innhold (content
based approach). En slik tilnærming er kanskje spesielt gunstig for profesjonsstudier.

7.11 Overordnet organisering av studiet
Mange læresteder har forlatt den tradisjonelle modellen hvor studiet er delt i preklinikk og
klinikk til en modell med tverrfaglig undervisning i blokker etter organ, system eller funksjon.
Medisinstudiet ved Karolinska Institutet, Uppsala og Wollongong er eksempler på denne
utviklingen. Også Oslo med det reviderte studiet fra 1996. I denne forbindelse var
medisinstudiet i Tromsø tidlig ute da det ble opprettet i 1973. En nyere trend er å utvide
blokkene utover organnivå slik det er i Tromsø (”organ-kurs”). Både Karolinska Institutet
(KI) og University of Calgary har for eksempel et kurs i respirasjon-sirkulasjon, i stedet for
separate kurs i hjerte og lunge.
Tidlig pasientkontakt kan ses i sammenheng med oppløsningen av preklinikk-klinikkmodellen. Medisinstudier med integrert, klinisk undervisning må inkludere studentenes
erfaring med pasienter og den kliniske virkeligheten fra studiestart.
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7.12 Innhold i studieplan

Rapporten ”Tomorrow’s Doctor’s: recommendations on undergraduate education12” beskriver
problemet med pensum- og faktainflasjon - ”factual overload”. Det har vært en tendens til å
fylle studiet med stadig mer faktakunnskap. Nyutdannede leger skal i prinsippet kunne “alt”
for å jobbe som lege, og samtidig genererer medisinsk forskning stadig økt kunnskap om
sykdom, utredning og behandling. Det er derfor nødvendig å tydelig definere hva
medisinstudiet skal inneholde ut i fra hvilke krav som skal stilles til nyutdannede leger, og å
sette grunnstudiet i medisin i sammenheng med senere spesialisering og videreutdanning.
Flere universiteter har løst utfordringen ved å beskrive et kjernepensum i form av en liste over
kliniske problemstillinger som nyutdannede leger må kunne håndtere adekvat. Slike kliniske
problemstillinger kan være symptomer/sykehistorier pasientene presenterer, unormale funn
ved undersøkelse eller avvikende labsvar. Til problemstillingene knyttes det indeksdiagnoser,
og de kan begrenses til det vanlige og det farlige. Andre læringsmål kan også knyttes til
problemstillingene, for eksempel praktiske ferdigheter, teoretisk kunnskaper, innsikt i etiske
og kommunikative utfordringer og så videre. De universitetene som definerer pensum på
denne måten ender typisk opp med omkring 100 slike problemstillinger.
Et slikt kjernepensum legger ingen føringer for hvordan man skal undervise, og det er
forenelig med ulike pedagogiske opplegg. Samtidig er hovedpoenget med et slikt
kjernepensum å trene studentene i problemløsning med aktiv bruk av kunnskap fra flere
fagområder, og det er mye brukt som utgangspunkt for problemorientert og case-basert
læring.

7.13 Pedagogiske metoder
Generelt ønsker studiesteder å kutte antall forelesninger og innføre mer studentaktiviserende
undervisning. Alle de medisinstudiene vi har sett på inneholder flere ulike
undervisningselementer utenom forelesninger. Felles er at oppgaveløsning i en eller annen
form vektlegges.	
  Problembasert læring i sin opprinnelige form er ressurskrevende og
revideres mange steder. Samtidig er undervisningen ofte knyttet rundt problemorienterte
oppgaver og øvelser.

7.14 Legen som profesjonsutøver
Hva innebærer legerollen? Hvilke kvalifikasjoner er nødvendig for å jobbe som lege, utover
de rent faglig-medisinske kunnskaper og ferdigheter? Hva spesifikt er legens oppgaver i
forhold til og i samarbeid med andre yrkesutøvere? For å løse disse oppgavene trenger
medisinstudentene undervisning og trening i etikk, kommunikasjon, samhandling m.m. Dette
er tema som i større grad vektlegges i undervisningen nå enn tidligere. Karolinska Institutet
har for eksempel et langsgående tema gjennom hele studiet, «prefessionell utveckling», hvor
nettopp problemstillinger innen dette feltet tas opp.

7.15 Fra sykehus til primærhelsetjenesten
Medisinstudiet har tradisjonelt vært nært knyttet til sykehus og spesialisthelsetjenester.
Samtidig er behovet for leger til primærhelsetjenesten økende. Flere studiesteder i ulike land
ser på det som en prioritert oppgave å forberede og motivere studentene til å jobbe som
allmennleger etter endt studium. En slik prioritering påvirker både teoretisk undervisning og
bruk av praksisarenaer, om enn i svært forskjellig grad. Karolinska Institutet i Stockholm er et
12

General Medical Council – Tomorrows doctors 2009 –
http://www.gmc-uk.org/education/undergraduate/tomorrows_doctors_2009.asp
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eksempel på et medisinstudium som har gått fra å være tungt sykehus-basert til å inkludere
praksis på legekontor fra første studieår. Medisinstudenter ved Universitetet i Wollongong,
Australia tilbringer ett helt studieår i primærhelsetjenesten. Studiesteder i Canada (McMaster
University, Northern Ontario School of Medicine) og Australia (Wollongong) er ledende mht
denne utviklingen.

7.2 Medisinstudier som har vært til inspirasjon i
revisjonsprosessen
Her følger en beskrivelse av de studiestedene som i størst grad har inspirert deltagerne i
revisjonsprosessen:
Universitetet i Calgary, Canada, ble etablert i 1970. Den opprinnelige system-/organbasert
studieplanen gjennomgikk en revisjon i midten av 1990-årene og man endte opp med en
studieplan organisert rundt 120 ”clinical presentations” 13. Calgary var sannsynligvis først ute
med denne tilnærmingen til en studieplan. Undervisning og læringsmål knyttet til
samfunnsmedisin (”population health sciences”), herunder metoder innen epidemiologi og
forebygging, kommer i tillegg. Listen over ”clinical problems” fra universitetet i Calgary har
vært mye brukt som inspirasjonskilde og utgangspunkt for å utarbeide lignende studieplaner
ved en rekke andre universiteter, blant annet Sheffield, Wollongong og Karolinska Institutet.
Studiet er delt inn i lengre kurs enn de tradisjonelle organkursene for å unngå overlappende
undervisning i kliniske presentasjoner,. For eksempel har de ett kurs i respirasjon-sirkulasjon
hvor kliniske presentasjoner som “dyspnoe” og “brystsmerter” inngår.
Universitetet i Sheffield, England, er et annet sted som har utarbeidet en liste over ”clinical
problems” og knyttet indeksdiagnoser og læringsmål fra ulike fagfelt til disse. Listen er igjen
basert på lignende lister fra andre universitetet (blant annet Calgary og Manchester). Sheffield
har til sammen 94 slike kliniske problem, og det er laget et oppsett/rammeverk hvor
læringsmål og indeks-diagnoser for hvert enkelt problem tydelig fremgår. Til sammen utgjør
dette kjernepensum i studiet. Det pedagogiske opplegget i Sheffield er en fleksibel ”hybrid”
som består av en casebasert, problemorientert kjerne, i tillegg til en rekke andre
læringsaktiviteter. Læringsaktiviteter knyttet til samfunnsmedisinske tema knyttes opp mot
”clinical problems”.
Universitetet i Wollongong14, Australia, etablerte et nytt medisinstudium i 2004, dels på
bakgrunn av kritisk legemangel i regionen. Studiet er 4-årig, og det stilles krav til
forkunnskaper innen biomedisinske fag. Ett av studieårene er studentene utplassert i
primærhelsetjenesten rundt omkring i distriktet. Også i Wollongong er det definert et
kjernepensum etter samme modell som Sheffield, med 93 ulike kliniske problemstillinger.

13

http://www.ucalgary.ca/mdprogram/prospective/introduction
	
  http://www.uow.edu.au/gsm/theschool/index.html

14
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Karolinska Institutet, Sverige, reviderte nylig sitt medisinstudium, og den nye studieplanen
ble suksessivt implementert årene 2007-201015. Medisinstudiet har et kjernepensum bestående
av 107 ”integrerade uppgifter” systematisert i funksjonsbolker inndelt etter WHO’s
International Classification of Function. I tillegg kommer valgbare fordypningskurs.
Inkludert i studiet er to langsgående tema, ”strimmor”; vitenskapelig utvikling og profesjonell
utvikling.
Medisinstudiet på KI legger vekt på tidlig pasientkontakt og studentene får blant annet
erfaring med primærhelsetjenesten fra første semester. Universitetet har knyttet til seg enkelte
legekontor i Stockholm som i særlig grad brukes i undervisning, og gitt dem status som
akademiske legekontor.
KI har i likhet med Sheffield ingen rendyrket pedagogisk profil, men bruker ulike metoder og
læringsaktiviteter. Casebasert læring inngår som en del av undervisningen.

15

Nillson G, Josephson A et al. Nytt läkarprogram på KI – Professionen i focus och forskningsprocessen som
pedagogisk grund. Läkartidningen 2009: 44; 2847-2855
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/13038/LKT0944s2847_2855.pdf
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Del 2: Forslag til ny studieplan
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Kapittel 8

Desentralisering
8.1 Desentralisert legeutdanning
Medisinstudiet i Tromsø skal være rettet mot behovet for leger i landsdelen både i
primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, og det legges særlig vekt på en
distriktsmedisinsk profil. Samhandlingsreformen har forsterket behovet for en slik profil. Den
reviderte studieplanen skal sikre at alle studenter får økt og variert praksiserfaring fra
læringsarenaer utenfor universitetsklinikken.
	
  

Under revisjonsprosessen har det har vært framkommet sterke ønsker om å desentralisere
deler eller hele studiet. Det har blant annet kommet forslag om et fullt desentralisert
medisinstudium for en andel av studentene. Dette forslaget innebærer at studentene tilbringer
hele studietiden sin utenfor Tromsø, med base på et lokalsykehus eller lokalmedisinsk senter.
Læring vil i stor grad være klinisk og praksisbasert. I tillegg kommer undervisning av lokalt
ansatte, tilreisende spesialister, nettbasert undervisning og eventuelle samlinger. Det
Helsevitenskapelig Fakultet skal jobbe videre med denne ideen og lansere et pilotprosjekt.
Revisjonsgruppen sørger for å utarbeide én generisk studieplan som kan brukes både på
campus og i en desentralisert modell. Den ordinære studieplanen har dermed som siktemål at
dette pilotprosjektet enkelt kan implementeres på et senere tidspunkt.
Desentralisert undervisning inkluderer per definisjon all undervisning utenfor universitetet og
universitetsklinikken. I dagens medisinstudium innbefatter det all undervisning og praksis på
sykehjem og legekontor i Tromsø kommune, hele femteåret (med unntak av de med særplass
på UNN), samt ordningen med 6.året i Bodø. Den reviderte studieplanen innebærer en økning
i bruken av praksis- og læringsarenaer utenfor UNN og campus, også for studenter med base i
Tromsø. Studentene skal tilbringe mer tid på legekontor, sykehjem, helsestasjon,
hjemmeomsorg og lokalmedisinske og distriktspsykiatriske sentra. Det arbeides med å utvide
ordningen med 5. og 6.studieår utenfor Tromsø til flere steder enn Bodø.

8.2 Undervisning i Nordland
Innstillingen om 120 studenter ved medisinstudiet i Tromsø16 la fram forslag om en
”landsdelsmodell”, der Nordlandssykehuset skulle være base for de 20 overskytende
studentene hvis studenttallet kom over 100 per kull. Til tross for at det ikke tas opp flere enn
100 studenter per år, er det fra 2008 opprettet et studietilbud i Bodø, der inntil en fjerdedel av
medisinerkullet ved Universitetet i Tromsø har muligheten til å ta sine to siste studieår i Bodø.
Praksisåret (MED-500) foregår på Nordlandssykehuset og på legekontor i Bodø-området.
Sjetteåret fullføres med avsluttende eksamener i Bodø. All undervisning, med noen få unntak,
foregår i Bodø, og det er ansatt omkring 30 fagpersoner i bistillinger her for å planlegge og
gjennomføre undervisning i klinikk, forelesninger og eksamen.
Revisjonsgruppa mener at dette desentraliserte studietilbudet bør opprettholdes og at
studieplanen skal være den samme for studenter med base i Bodø og i Tromsø. Det innebærer
at endringer i studieplanen for siste studieår med økt vektlegging av primærhelsetjeneste vil få
samme konsekvenser for studentene uansett studiested.

16

	
  

Vedlegg 9: Rapport fra utvalg om opptak av 120 studenter til medisin
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8.3 Undervisning andre steder i Nord-Norge:
Parallelt med revisjonsarbeidet arbeides det for å utvikle desentraliserte studietilbud, slik som
i Bodø, også andre steder i landsdelen. I første omgang er det tenkt å opprette ett tilbud i hvert
enkelt fylke, men dette kan selvfølgelig utvides senere.
Nordland er allerede representert med studietilbudet i Bodø. I Finnmark vil et slikt
studieopplegg kunne inkludere sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, lokalmedisinsk senter i
Alta, samt ulike legekontor i fylket. I Troms kan det være aktuelt å involvere sykehusene
UNN-Harstad og UNN-Narvik, samt lokalmedisinske sentra og ulike legekontor. Dette
forutsetter at samarbeidspartnere i kommunene og fylkeskommunene ønsker å inngå
samarbeid med Universitetet i Tromsø og at nødvendig finansiering kommer på plass.
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Kapittel 9

Faglig innhold i revidert studieplan
Grunnprinsippene for det faglige innholdet i den reviderte studieplanen bygger på
prinsippdokumentet ”Utdanning av morgendagens leger” fra 2006.
Oppsummert skal all undervisning bygge på en forståelse av helse og sykdom som
flerdimensjonale fenomener – etter den såkalte biopsykososiale sykdomsmodellen. Respekt
for pasientens autonomi og egenverd skal være overordnede verdier som skal formidles i alle
elementer av medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. Studiet skal være klinisk rettet og
introdusere studentene tidlig for pasientkontakt.

9.1 Overordnede læringsmål for det reviderte medisinstudiet
Mål – å utdanne leger med helhetlig kompetanse som gjør dem i stand til å redusere lidelse og
fremme helse gjennom pasientrettet arbeid i helsetjenesten, undervisning, fagutvikling,
forskning og formidlingsarbeid.
Det primære læringsmål er at den nye lege skal klare å skape relasjoner med pasienten for å
kunne undersøke, analysere og delta i håndteringen av de komplekse forhold som
a. forårsaker lidelse
b. gir behandlingsmuligheter og
c. påvirker prognosen
Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av tilgjengelige
ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.
I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.
Den nye lege skal klare å:
1) Skape posisjoner gjennom å forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og
plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon.
2) Skape beslutninger gjennom å klargjøre problemstillinger i pasientens tilstand og
strukturere måter for å håndtere disse problemstillinger.
3) Skape informasjon gjennom å søke etter, frembringe og analysere nødvendig
informasjon.
4) Skape handling gjennom å utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske,
terapeutiske og logistiske handlinger.
Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker til og behov for
informasjon og medbestemmelse.
Videre skal den nye lege:
A. Skape helsefremmende tiltak for individer og populasjoner gjennom å aktivt
interagere med lokale nettverk og samfunnsstrukturer i samarbeid med andre.
B. Skape livslang læring gjennom å utvikle egen kompetanse som er relevant for det
kliniske arbeide, helsefremmende tiltak og veiledning av pasienter, studenter og andre.
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9.2 Læringsutbyttebeskrivelser/ læringsmål på emne- og
delemnenivå
Et av problemene med den gamle studieplanen er et stort og uoversiktlig pensum. Hva
studentene skal lære og hva de må kunne til eksamen, har ikke vært entydig definert. Noen
ganger refereres til lærebøker, andre ganger til målbeskrivelser, men i realiteten er det ofte
forelesningene som tjener som pensumbeskrivelse. Videre er det et mer generelt problem i
medisinsk utdanning at den stoffmengden studentene skal tilegne seg, stadig øker med
endringer i medisin som fag. Dette fører til at utdanningen preges av pensum- og
faktainflasjon - såkalt “factual-” eller “curriculum overload”; Det pøses på med
faktakunnskap uten at dette nødvendigvis settes i en meningsfull sammenheng. Det er et stort
behov for å vurdere studiets kunnskapskrav ut i fra de kunnskapskravene som forventes av en
nyutdannet lege.
Medisinstudiet i Tromsø skal være resultatorientert (out-come focused learning) og
studieplanen beskrives med læringsutbyttebeskrivelser (læringsmål).
Læringsutbyttebeskrivelsene er knyttet opp til de kliniske problemstillingene, se. 9.3, og
sammen beskriver disse ”pensum”. Beskrivelsene omfatter teoretisk kunnskaper, praktiske
ferdigheter, innsikt i etiske og kommunikative utfordringer og samfunnsmedisinske spørsmål.
Læringsutbyttebeskrivelsene skal utformes slik at de tilfredsstiller
Kvalifikasjonsrammeverkets krav til taksonomi.
Casebasert læring skal være en viktig del av det reviderte medisinstudiet. For å veilede
studentene gjennom oppgaveløsningen, klargjøre læringsmål og fagstoff de skal fokusere på i
løsningen av den enkelte oppgave skal det lages et verktøy som vil bli gjort tilgjengelig for
studentene:

Figur: Forslag til studentveileder for caseoppgavene, bygd på tilsvarende verktøy fra
Universitetet i Sheffield
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9.3 Integrerte kliniske problemstillinger - ”kjernepensum”
Det reviderte medisinstudiet i Tromsø skal ha et klart definert “kjernepensum” bestående av
omkring 100 integrerte kliniske problemstillinger. Slike kliniske problemstillinger kan være
symptomer/sykehistorier pasientene presenterer, unormale funn ved undersøkelse eller
avvikende labsvar. Til problemstillingene knyttes det indeksdiagnoser, og disse begrenser seg
til det vanlige, det farlige og til tilstander som kan tjene som spesielt gode illustrasjoner av
sykdomsprosesser. De kliniske problemstillingene beskriver hvilke situasjoner det forventes
at en nyutdannet lege kan håndtere adekvat.
Det er utarbeidet en tentativ liste over de kliniske problemstillinger som synes mest dekkende
og relevante for oss, basert på lignende lister fra blant andre Sheffield University, England og
Karolinska Institutet, Sverige. Denne listen må endelig fastsettes sammen med fagmiljøene.
(Se punkt 9.5). Denne listen må videre være gjenstand for regelmessig kritisk gjennomgang
og eventuelt omprioritering for å sikre at studiets faglige innhold til enhver tid samsvarer med
de helseproblemer og sykdomstilstander som er viktigst i befolkningen.

9.4 Definering av medisinske basisfag
Begrepet ”medisinske basisfag” skal benyttes om fag og kunnskapsområder som er
grunnleggende for klinisk medisin og legeyrket ved det reviderte medisinstudiet i Tromsø.
Begrepet ”medisinske basalfag” brukes som et synonym til ”biomedisinske basalfag” og
kommer derfor til kort i den definisjonen som behøves i en ny og integrert studieplan.
Begrepet ”medisinske basisfag” rommer biomedisinske basalfag, medisinsk etikk, og
kunnskap om kommunikasjon, legerollen, og om psykologiske mekanismer og sammenhenger
som utgjør menneskets helhet.
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9.5 Tentativ liste
over kliniske
problemstillinger
Mentalt	
  
1	
  	
  	
  	
  	
  	
   Aggressivitet	
  
2	
  
Avvikende	
  adferd	
  
3	
  
Avhengighet/misbruk	
  
4	
  
Depressivitet	
  
5	
  
Desorientering/	
  
Forvirring	
  
6	
  
Nedsatt	
  intellekt	
  
7	
  
Hallucinasjoner/vrang-‐
forestillinger	
  
8	
  
Lærevansker	
  
9	
  
Bevissthetstap/koma	
  
10	
  
Selvskading	
  
11	
  
Selvmordsrisiko	
  
12	
  
Stress/krisereaksjon	
  
13	
  
Søvnforstyrrelse	
  
14	
  
Trøtthet	
  
15	
  
Angst/uro	
  
Sanser	
  og	
  nervesystemet	
  
16	
  	
  	
  	
   Hodepine	
  
17	
  
Hørselstap	
  
18	
  
Kramper/krampeanfall	
  
19	
  
Nummenhet	
  
20	
  
Lukt-‐/smaksforstyrrelser	
  
21	
  
Langvarig	
  smerte	
  
22	
  
Vondt	
  i	
  øyet	
  
23	
  
Vondt	
  i	
  øret	
  
24	
  
Rødt	
  øye	
  
25	
  
Skjeling	
  
26	
  
Ansiktssmerte	
  
27	
  
Synsforstyrrelser	
  
28	
  
Svimmelhet	
  
29	
  
Øresus	
  
Sirkulasjon	
  
30	
  	
   Brystsmerte	
  
31	
  
Bilyd	
  
32	
  
Hjertestans	
  
33	
  
Høyt	
  blodtrykk	
  
34	
  
Lavt	
  blodtrykk	
  
35	
  
Unormal	
  
hjerterytme/hjertebank	
  
36	
  
Svime	
  av/kollaps	
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Ødem	
  
Bloddannelse	
  og	
  immunsystem	
  
38	
  	
  	
  	
   Blekhet	
  
39	
  
Blødningstendens	
  
40	
  
Infeksjonstendens	
  
41	
  
Feber	
  
42	
  
Forstørrede	
  lymfeknuter	
  
43	
  
Kul	
  i	
  lysken	
  
44	
  
Kul	
  på	
  halsen	
  
Respirasjon	
  
45	
  	
   Tung	
  pust	
  
46	
  
Respirasjonsbilyd	
  
47	
  
Blodig	
  ekspektorat	
  
48	
  
Cyanose	
  
49	
  
Heshet	
  
50	
  
Hoste	
  
51	
  
Pustebesvær	
  
52	
  
Tett	
  nese	
  
53	
  
Vondt	
  i	
  halsen	
  
Fordøyelse	
  
54	
  	
   Anorektal	
  smerte	
  
55	
  
Sår	
  i	
  munnen	
  
56	
  
Blod	
  i	
  avføringen	
  
57	
  
Blodig	
  oppkast	
  
58	
  
Buksmerter	
  
59	
  
Utspilt	
  buk	
  
60	
  
Diarè	
  
61	
  
Forstoppelse	
  
62	
  
Gulsott	
  
63	
  
Halsbrann/sure	
  oppstøt	
  
64	
  
Oppkast/	
  kvalme	
  
65	
  
Resistens	
  i	
  buken	
  
66	
  
Dysfagi	
  
67	
  
Endrede	
  avføringsvaner	
  
68	
  
Spiseforstyrrelser	
  
69	
  
Forstørred	
  lever	
  
Metabolisme	
  og	
  endokrine	
  
organ	
  
71	
  
Vekttap	
  
72	
  
Vektoppgang	
  
73	
  
Økt	
  hårvekst/hirsutisme	
  
74	
  
Økt	
  svetting	
  
75	
  
Økt	
  tørste	
  
76	
  
Unormalt	
  blodsukker	
  
77	
  
Unormalt	
  serum	
  natrium	
  
78	
  
Økt	
  serum	
  kalsium	
  

79	
  
Legemiddeleffekt	
  
Urinorganer	
  
80	
  
Blod	
  i	
  urin	
  
81	
  
Dysuri	
  
82	
  
Urinretensjon	
  
83	
  
Urininkontinens	
  
84	
  
Hyppig	
  vannlating/nokturi	
  
Reproduksjon	
  
85	
  
Vaginal	
  utflod	
  
86	
  
Graviditet/fødsel	
  
87	
  
Infertilitet/seksuell	
  
dysfunksjon	
  
88	
  
Menstruasjonsforstyrrelse	
  
89	
  
Unormal	
  vaginal	
  blødning	
  
90	
  
Bekkensmerter	
  
91	
  
Svie/kløe/sår	
  i	
  underlivet	
  
92	
  
Smerter	
  i	
  testikkel/pung	
  
93	
  
Hevelse	
  i	
  testikkel/pung	
  
Bevegelse	
  
94	
  	
   Nedsatt	
  kraft/kraftsvikt	
  
95	
  
Unormal/ustødig	
  gange	
  
96	
  
Bevegelsesforstyrrelser	
  
97	
  
Smerte	
  i	
  
nakke/skulder/rygg	
  
98	
  
Hevelse/smerte	
  i	
  ledd,	
  
ekstremiteter	
  
99	
  
Traume,	
  skade	
  
Hud	
  
100	
   Brann-‐/kuldeskader	
  
101	
   Hudtumor/misfarget	
  hud	
  
102	
   Hudutslett	
  
103	
   Håravfall	
  
104	
   Kløe	
  
105	
   Neglforandringer	
  
106	
   Sår	
  som	
  ikke	
  gror	
  
107	
   Sår/sårskade	
  
Utvikling	
  og	
  aldring	
  
108	
   Avvikende	
  vekst/pubertet	
  
109	
   Avvikende	
  
psykisk/motorisk	
  utvikling	
  
110	
   Uventet	
  dødsfall	
  
111	
   Døende	
  pasient	
  
112	
   Prematuritet	
  
113	
  

Misdannelser	
  	
  

39

Kapittel 10

Organisering av studiet
10.1 Organisering av studietemaene

Emner og delemner
Studiets temaer er strukturelt organisert i delemner. I delemnene integreres undervisning i
medisinske basisfag, samfunnsmedisinske fag og kliniske fag.
Delemnene utgjør til sammen et emne som avsluttes med eksamen. Den nye studieplanen består i alt
av syv emner. Se punkt 10.3 for detaljert oversikt over delemnene.
I sjette studieår (emne MED-600) er består delemnene av kliniske rotasjoner og spredte
temaforelesninger. Studentene deles inn i grupper som tar delemnene i ulik rekkefølge (av hensyn til
undervisningskapasitet på avdelingene). Med unntak av sjette studieår gjennomgår studentene de
andre delemnene i felleskap.
Langsgående delemner
De fleste delemnene vil forekomme bare en gang iløpet av studiet. Revisjonsgruppen mener at det er
tre tema som er så viktig at en ønsker at de skal gå gjennom hele studiet. Det er ”Legerollen”,
”Vitenskapelig kompetanseutvikling” og ”Pasientmøte”. Innholdet i disse langsgående delemnene
skal integreres i resten av undervisningen og temaene skal være en del av eksamen i hvert enkelt
emne.

10.11 Spirallæring
I den nye studieplanen vil man legge vekt på spirallæring. Dette vil si at man har en større
grad av nivåoppdeling av fagområdene ved å dele dem opp i flere delemner (for eksempel
”Sirkulasjon 1 & 2”). Målet er å styrke studentenes faglige progresjon, unngå utilsiktet
overlapping i undervisningen og å gi studentene tydelige krav til hva som forventes av dem på
hvert nivå i studiet.
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I de første delemnene i studiet legges det spesielt vekt på medisinske basalfag og da ”det
friske mennesket”, men i tillegg skal studentene få innsikt i de aller vanligste kliniske
problemstillingene som utgangspunkt for denne læringen. De vanlige kliniske
problemstillingene vil primært ha en allmennmedisinsk vinkling og da spesielt det studentene
skal lære om kommunikasjon og undersøkelser (allmennmedisinsk utredning). I disse første
delemnene bør derfor allmennmedisinere inngå i ledergruppen for delemnet.

10.12 Emneansvarlig
Den emneansvarlige har det øverste ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av et emne.
Emneansvarlig har et særlig ansvar å sørge for at undervisningen igjennom hele emnet er bygd opp
på en pedagogisk, systematisk og faglig god måte i henhold til læringsmål. Den emneansvarlige skal
ha oversikt over hva som undervises når i det aktuelle emnet, og samkjøre helheten i studieplanen
gjennom innbyrdes kontakt med de andre emneansvarlige. Den emneansvarlige skal velges blant de
delemneansvarlige for emnet, som sammen utgjør ledergruppen for emnet.

10.13 Delemneansvarlig
Den delemneansvarlige har det øverste ansvaret for sitt delemne.
Delemneansvarlige leder de respektive delemnekomiteer og delegerer oppgaver til faglærere
som er ansvarlig for sine fagområder.
Den delemneansvarlige er ansvarlig for at læringsutbyttebeskrivelsene er adekvat oppdaterte
og at underviserne underviser i henhold til disse beskrivelsene. Den delemneansvarlige skal
tilse at undervisningen som gis er helhetlig og ikke overlapper utilsiktet. Han/hun er ansvarlig
for at underviserne leverer inn eksamensspørsmål fortløpende. Delemneansvarlig skal være
medlem i eksamenskommisjonen for emnet.

10.2 Økt fokus på nye fag og tema
For å sikre at den nye studieplanen møter de utfordringene som morgendagens leger vil stå
ovenfor så er det nødvendig å øke fokus på enkelte nyere tema og fag som den forrige
studieplanen ikke klarte å romme på en adekvat måte.
Global helse og minoritetsmedisin, heriblant samisk medisin, skal få en tydeligere plass i den
nye studieplanen. Ved å innføre det internasjonale semesteret med delemnet ”global helse”,
samt å integrere kulturelle utfordringer i caseoppgavene skal man styrke den kulturelle
kompetansen hos studentene. Særlig viktig blir det å forberede studentene på tverrkulturell
kommunikasjon med og uten tolk.
Pasientsikkerhet og forbedringskunnskap, arbeidsmedisin, miljømedisin, bruk av alternativ og
komplementær medisin og ”nye” sykdommer som ”ME” og andre, er andre tema som den nye
studieplanen skal styrke fokuset på, blant annet gjennom egne temadager, samt integrering i
caseoppgavene og valgfrie kurs.

	
  

41

10.21 Nye tema og de valgfrie delemnene
Valgfritt delemne 1 på 2.studieår skal omstruktureres. I denne perioden vil studentene få
muligheten til å velge mellom flere valgfrie kurs, primært basert på campus. Blant annet vil
studentene bli tilbudt ulike kurs i nye fag og tema, forutsatt at fakultetet vil legge til rette for
at ulike fagmiljø får muligheten til å arrangere slike kurs. Det vil også være mulig for
studenter å søke om støtte til utenlandsopphold, men det vil bli stilt strengere krav til det
faglige innholdet.
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10.3 Oversikt over emner og delemner
Det gjøres oppmerksom på at rekkefølgen og sammensetningen er foreløpig.
Revisjonsgruppen har valgt å ikke oppgi antall uker pr. delemne grunnet at varigheten av
hvert enkelt delemne vil være avhengig av læringsutbyttebeskrivelsene og de kliniske
presentasjonene som fagmiljøene blir enige om.
Første	
  studieår:	
  
Ex.phil	
  
MED-‐100	
  
HEL-‐FEL	
  (10	
  studiepoeng)	
  
Introduksjon	
  
Celleproliferasjon	
  og	
  kreft	
  
Fordøyelse,	
  metabolisme	
  og	
  ernæring	
  1	
  
Sirkulasjon,	
  respirasjon	
  og	
  ekskresjon	
  1	
  
Inflammasjon,	
  infeksjon	
  og	
  reparasjon	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  100	
  
Legerollen	
  trinn	
  100	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  100	
  
	
  
Andre	
  studieår	
  
MED-‐200	
  
Reproduksjon,	
  embryologi	
  og	
  medisinsk	
  genetikk	
  
Samfunnsmedisin	
  
Valgfritt	
  delemne	
  1	
  
Bevegelse	
  
Sanser	
  og	
  nervesystem	
  1	
  
Mentale	
  funksjoner	
  1	
  
Temauker/dager:	
  Farmakologiske	
  prinsipper,	
  Innføring	
  i	
  radiologi	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  200	
  
Legerollen	
  trinn	
  200	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  200	
  
	
  
Tredje	
  studieår:	
  
MED-‐300	
  
Respirasjon	
  2	
  
Sirkulasjon	
  2	
  
Ekskresjon	
  2	
  og	
  mannlige	
  urinveier	
  og	
  reproduksjonsorganer	
  
Blod	
  og	
  immunforsvar	
  
Endokrint	
  system	
  
Fordøyelse,	
  metabolisme	
  og	
  ernæring	
  2	
  
Temauker/dager:	
  Journal-‐,	
  epikrise-‐	
  og	
  notatskriving.	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  300	
  
Legerollen	
  trinn	
  300	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  300	
  

10	
  studiepoeng	
  
50	
  studiepoeng	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

60	
  studiepoeng	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

60	
  studiepoeng	
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Fjerde	
  studieår:	
  
MED-‐401	
  International	
  semester	
  
Emergency	
  medicine	
  
Gynecology/obstetrics	
  and	
  pediatrics	
  
International	
  health	
  
MED-‐402	
  
Valgfritt	
  delemne	
  2	
  
Allmennmedisinsk	
  praksisforberedelse	
  
Hud	
  
Mentale	
  funksjoner	
  2	
  
Sanser	
  og	
  nervesystem	
  2	
  
Temauker/dager:	
  Sosial-‐	
  og	
  trygdemedisin,	
  Miljø-‐	
  og	
  arbeidsmedisin,	
  “Nye	
  
sykdommer”	
  (ME	
  og	
  lignende),	
  Reseptskrivning	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  400	
  
Legerollen	
  400	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  400	
  
	
  
Femte	
  studieår:	
  
MED-‐501	
  
Praksis	
  psykiatri	
  –	
  4	
  uker	
  
Praksis	
  primærhelsetjenesten	
  –	
  8	
  uker	
  
Praksis	
  kirurgi	
  –	
  6	
  uker	
  
Praksis	
  medisin	
  –	
  6	
  uker	
  
Praksis	
  gynekologi	
  	
  –	
  2	
  uker	
  
Innlevering	
  av	
  masteroppgave	
  (20	
  studiepoeng)	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  500	
  
Legerollen	
  trinn	
  500	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  500	
  
	
  
Sjette	
  studieår:	
  
MED-‐600	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  1	
  ØNH,	
  Øye	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  2	
  Bevegelse	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  3	
  Nervesystem	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  4	
  Eldremedisin	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  5	
  Mental	
  helse	
  (rus	
  og	
  psykiatri)	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  6	
  Gynekologi/obstetrikk	
  og	
  onkologi	
  
Klinisk	
  rotasjon	
  7	
  Pediatri	
  
Fellesundervisning:	
  Temadager	
  (For	
  eksempel:	
  Reumatologi).	
  
Temauker/dager:	
  Rettsmedisin,	
  Vold	
  og	
  seksuelle	
  overgrep,	
  Forebyggende	
  
medisin,	
  Presentasjon	
  av	
  masteroppgave	
  (plakat/muntlig	
  presentasjon),	
  
Alternativ	
  medisin,	
  Samhandlingstrening	
  
Vitenskapelig	
  kompetanseutvikling	
  trinn	
  600	
  
Legerollen	
  trinn	
  600	
  
Pasientmøte	
  trinn	
  600	
  

	
  

30	
  studiepoeng	
  
	
  
	
  
	
  
30	
  studiepoeng	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

60	
  studiepoeng	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

60	
  studiepoeng	
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10.4

Studieårene

10.41

Første studieår

Samundervisning med odontologi
Medisin- og tannlegestudentene har felles undervisning i tre semestre. Hele førsteåret (MED100) er felles og det er felles eksamen for de to studentgruppene. På andreåret (MED-200)
skiller de to studentgruppene lag i løpet av høstsemesteret. Revisjonen av medisinstudiet vil
derfor innvirke sterkt på tannlegestudiet. Den videre detaljplanlegging av undervisning i Med100 og Med-200 må derfor foregå i tett samarbeid med de ansvarlige for tannlegeutdannelsen.

Examen philosophicum (Ex. phil.)
Examen philosoficum (ex.phil) gir en grunnleggende innføring i vitenskaplig tenking og
inkluderer filosofihistorie, vitenskapsteori og etikk. Filosofihistorie med vitenskapsteori tar
for seg ulike tanketradisjoner og filosofer som har formet vår vitenskapelige tradisjon. I
etikkundervisningen gjennomgås sentrale etiske teorier som undersøker forutsetningene for
moralsk riktig handling.
Emnet gir studentene kjennskap til de viktigste spørsmålene som kan stilles til menneskelig
erkjennelse og til moralsk og politisk praksis, slik disse er besvart i løpet av filosofiens
historie og slik de stilles i dag. Studentene får elementær innføring i vitenskapelig tenking og
akademisk skriving. De læres opp til å reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter og
produsent av vitenskapelig kunnskap, både når det gjelder vitenskapsteoretiske og etiske
aspekter ved disse virksomhetene. Ex.phil fungerer som et godt grunnlag for videre studier.
Emnet administreres av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Emnet
er obligatorisk. Studenter som tidligere har tatt ex.phil ved UiT eller andre studiesteder må
dokumentere dette. Universitetet i Tromsø tilbyr ulike varianter av ex.phil, blant annet en
nettbasert variant.

Helsefaglig fellesemne (HEL-FEL)
HEL-FEL er et helsefaglig fellesemne som er planlagt å skulle inngå i første år på
profesjonsstudiet i medisin og odontologi, samt i bachelorprogrammene for bioingeniør,
ergoterapi, farmasi, fysioterapi, psykologi, radiografi, tannpleie og sykepleie. Emnet er
nettbasert og gir 10 studiepoeng. Høsten 2011 tilbys emnet for psykologistudenter og utvalgte
grupper av helsefagstudenter. Full oppstart planlegges høsten 2012, altså samtidig som den
nye studieplanen for medisinstudiet.
HEL-FEL har to siktemål:
• Studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder
kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
• Profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om velferdsstaten,
helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere,
psykologer og farmasøyter.
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Undervisningen vil bestå av forelesninger på nett og arbeid i digitalt klasserom, samt både
fysiske og nettbaserte gruppemøter. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og
selvstendighet, der studentene diskuterer og besvarer ulike former for obligatoriske oppgaver.
Eksamen vil være i form av mappeeksamen, der obligatoriske oppgaver må være bestått for å
få godkjent emnet. HEL-FEL skal være et obligatorisk element som må være godkjent for å
framstille seg til MED-100 eksamen.

MED-100
MED-100 på 40 studiepoeng utgjør sammen med ex.phil og HEL-FEL første året av
profesjonsstudiet i medisin. MED-100 består av følgende fem delemner:
• Introduksjon til lege- og tannlegestudiet
• Celleproliferasjon – kreft
• Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1
• Sirkulasjon, respirasjon og ekskresjon 1
• Inflammasjon, infeksjon og reparasjon
Sammen med MED-200 skal emnet bidra til å generere basal forkunnskap nødvendig for legeog tannlegeyrket. Hoveddelen av læretiden er knyttet til biomedisinske basalfag som
biokjemi, cellebiologi, immunologi og fysiologi, og det fokuseres på sentrale medisinske
konsept for kroppens normale funksjoner og opprettholdelse av likevekt og helse. Kliniske
problemstillinger og caser brukes som utgangspunkt for læring og som illustrasjon på
basalfaglige emner.
Medisinstudentene kommer tidlig i kontakt med pasienter og lærer enkle undersøkelser. De
trenes i å vurdere egen og andres kommunikasjon. Ved klinikkundervisning og utplassering
ved legekontorer, sykehus og sykehjem får studentene direkte kjennskap til faglige
utfordringer i legeyrket.
Det første delemnet - Introduksjon
Det første delemnet medisin- og tannlegestudentene møter på studiet heter ”Introduksjon”.
Studentene kommer til medisin- og odontologistudiet med ulike faglige bakgrunner, og derfor
har dette delemnet som mål å gi dem en felles faglig plattform. Delemnet vil være en
integrasjon mellom flere ulike fagområder, og skal gi studentene den bakgrunnskunnskapen
de trenger for å forstå de kommende studietemaene.
Forslag til undervisningstemaer - Introduksjonskurset:
- Velkommen: Om medisin- og odontologistudiet
- Medisinsk terminologi: Gresk, latinsk, kroppslige plan og anatomiske begrep
- Det norske helsevesenet – oppbygging, grunn- og videreutdanning.
- Medisinsk historie
- Organer – Topografisk plassering, makroskopisk utseende, funksjon
- Førstehjelp
- Basal kjemi/organisk kjemi/biokjemi
- Cellebiologi
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10.42

Andre studieår

MED-200
MED-200 på 60 studiepoeng er andreåret av profesjonsstudiet i medisin. Sammen med MED100 gir emnet grunnleggende kunnskaper i medisinske basisfag. MED-200 består av følgende
delemner:
• Reproduksjon, embryologi og medisinsk genetikk
• Samfunnsmedisin
• Valgfritt delemne 1
• Bevegelse
• Sanser og nervesystem 1
• Mentale funksjoner 1
Hoveddelen av undervisningen her er i likhet med førsteåret rettet mot å gi studentene
grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag, som fysiologi, anatomi, cellebiologi og
patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå og
det syke mennesket.
Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det
normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av
organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen statistikk og forskning, lærer
om vitenskapelig metode og begynner å forberede sin egen vitenskapelig oppgave.

10.43

Tredje studieår

MED-300
MED-300 er på 60 studiepoeng og utgjør tredjeåret på profesjonsstudiet i medisin. Emnet
består av følgende seks delemner:
• Respirasjon 2
• Sirkulasjon 2
• Ekskresjon og mannlige reproduksjonsorganer 2
• Blod og immunforsvar
• Det endokrine system
• Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2
Delemnene tar utgangspunkt i funksjonsområder og tilnærmingen er tverrfaglig. Hvert
delemne gir undervisning i basalfag, samfunnsmedisin og klinikk, med hovedvekt på
grunnleggende kunnskaper om normal og patologisk funksjon, samt prinsipper for utredning
og behandling av de hyppigst forekomne benigne og maligne sykdommer.
Fra tidligere i studiet har studentene tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om humanbiologi
og kroppens funksjoner. MED-300 innebærer en fortsettelse og fordypning av kroppens
normale strukturer og funksjoner sett i sammenheng med studiet av årsaker og mekanismer
bak utviklingen av sykelige forandringer. Emnet omfatter også hvordan sykdommer kan
diagnostiseres med ulike undersøkelser og laboratoriemetoder, og prinsipper for forebygging
og behandling av sykdommer.
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10.44

Fjerde studieår

MED-401
MED-401 er et internasjonalt semester på 30 studiepoeng hvor det er lagt opp til utveksling
med andre universiteter. Undervisningen er på engelsk for å fremme rekrutteringen av
utenlandske studenter til Tromsø, og samtidig oppfordres Tromsø-studentene til å reise på
utveksling til andre studiesteder dette semesteret.
MED-401 består av delemner:
• Emergency medicine
• Gynecology/obstetrics and pediatrics
• Global health
Semesteret bygger videre på grunnleggende kunnskaper om struktur og funksjon som
studentene har lært tidligere i studiet, og det legges stor vekt på basalfag som anatomi,
fysiologi og patofysiologi også i MED-401. Samtidig forberedes studentene på utplassering
og praksis senere i studiet, og de lærer å håndtere vanlige problemstillinger innen pediatri,
gynekologi og akutt, livstruende sykdom i allmennpraksis.
Global helse
Det reviderte medisinstudium skal styrke fokus på global helse. Global helse skal derfor bli et
eget delemne i det internasjonale semester (MED-401).
Delemnet ”Global helse” skal innbefatte internasjonal helse i et bredt perspektiv. Særlig skal
det fokuseres på samfunnsmedisin, klinisk medisin og helseforskning – sett fra et
internasjonalt perspektiv. Det internasjonale semester skal stimulere interessen for medisinsk
forskning på global helse. Det skal legges til rette for å utvikle nettverk for gode
samarbeidsprosjekter med internasjonale partnere innen både epidemiologisk og klinisk
forskning.
Universitet i Tromsø har et spesielt ansvar for helse i de sirkumpolare regionene, med et
spesielt fokus på nordområdene. Som et ledd i dette skal man blant annet utvikle nye og
styrke eksisterende utvekslingsprogram for medisinstudenter både til Russland og andre land
med arktiske områder.

MED-402
MED-402 er på 30 studiepoeng og består av følgende delemner:
• Valgfritt delemne 2
• Hud
• Mentale funksjoner 2
• Sanser og nervesystem 2
Semesteret representerer en overgang mellom grunnutdanningen på bachelor-nivå og de to
siste årene på masternivå. Studentene må vurdere pasienter med mer komplekse sykehistorier
på tvers av organsystem, og trenes i å se samspillet mellom ulike faktorer som påvirker helse.
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Studentene forberedes til utplasseringen på femteåret, blant annet gjennom veiledet praksis på
sykehuset og i primærhelsetjeneste.
Delemnet om hud er i stor grad klinisk innrettet, men basalkunnskap om hud som organ
inngår også. Delemnene Sanser og nervesystem 2 og Mentale funksjoner 2 bygger på tidligere
undervisning i samme tema på MED-200, men orienteringen er praktisk-klinisk. Studentene
lærer grundig undersøkelse, samt diagnostisering og behandling av sykdomstilstander innen
disse funksjonsområdene. Det legges vekt på faget geriatri i begge delemnene.
I den valgfrie perioden på 4 uker skal studentene forberede arbeidet med masteroppgaven. Det
tilbys valgfrie kurs i statistikk, epidemiologi, forskningsmetoder og annet relevant for
oppgaveskriving.

10.45

Femte studieår

MED-501
MED-501 består av to hovedelementer: Utplassering på sykehus og i primærhelsetjeneste og
skriving av en vitenskapelig oppgave om selvvalgt tema. Dette året har studentene ingen
timeplanfestede aktiviteter på campus. Det er lagt opp til internundervisning av studentene på
de enkelte sykehusene.
Studentene skal gjennom 26 uker klinisk tjeneste ved ulike helseinstitusjoner i Nord-Norge.
Trening i samhandling med andre helseprofesjoner/helsefagstudenter skal inngå i tjenesten.
Sentralt i utplassering står studentens anvendelse av medisinske fagkunnskaper i møte med
pasienter i praksis, samt utøvelse av legerollen. Praksisen er inndelt på følgende måte:
• 4 uker psykiatrisk praksis (distriktspsykiatrisk senter eller lignende)
• 6 uker kirurgisk praksis
• 6 uker medisinsk praksis
• 2 uker gynekologisk praksis
• 8 uker i klinisk tjeneste i primærhelsetjenesten hos en allmennlege ved et legekontor.
Etter avsluttet praksis er det satt av 14 uker i vårsemesteret til selvstendig arbeid med
masteroppgaven. I løpet av sjette studieår skal studentene presentere oppgaven sin med poster
på en felles “poster-dag”. De tre beste oppgavene kåres og disse studentene får holde en
muntlig presentasjon av sitt arbeid.
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10.46

Sjette studieår

MED-600
Med-600 er det siste året av profesjonsstudiet i medisin. Omfanget er på 60 studiepoeng.
Emnet er bygd opp av 7 ulike delemner som går parallelt gjennom studieåret.
Året inneholder en fordypning i de fleste fagområdene. Studenten lærer å se sammenhenger i
sykdomspanoramaet og kvalifiseres for oppstart i stillinger for nyutdannede lege. Dette året
vil være særlig viktig i trening i samhandling på tvers av profesjoner. Samhandlingstrening
kan foregå med andre helsefagsstudenter i sluttfasen av sitt studium. Trening i samhandling
kan skje i praktiske pasientsituasjoner og i form av simulering.
Med-600 har i hovedsak sykdomsfokus, der studenten lærer å se sykdom som resultat av ulike
faktorer. Gjennom kliniske presentasjoner lærer studentene utredning, diagnostisering og
behandling av de vanlige og de farlige tilstandene.
Forebygging, både på individnivå og i samfunnsperspektiv, miljømedisin, arbeidsmedisin
mm, er også viktige tema. Læring om helseproblemer og helsetjeneste til minoritetsgrupper/
urbefolkning / flyktninger m.m. skjer også via kliniske problemstillinger. Her får studentene
konkrete kasuistikker, som utfordrer dem til å reflektere, søke kunnskap / innhente
informasjon og drøfte i basisgrupper etiske og kommunikative utfordringer.
Spirallæringstenkningen gjenspeiles her ved at det høyeste taxonomiske nivå er
gjennomgående. På 6.året skal fokus på eldremedisin være sentralt. Både i teoretisk og
praktisk undervisning er dette lagt opp til. Det legges særlig vekt på samhandlingstrening, der
pasientforløp med kliniske problemstillinger utfordrer studentene. Mer praktisk trening og
mer selvstendig innsats vektlegges i alle delemnene.
I delemnene på det 6.studieåret er studentene delt opp i grupper på omkring 12 studenter.
Gruppene roterer på ulike avdelinger på sykehuset og i primærhelsetjenesten. Delemnene
inneholder både teoretisk undervisning og klinisk veiledet praksis. Følgende 7 delemner
inngår i MED-600:
• ØNH/Øye
• Bevegelse
• Nervesystem
• Eldremedisin
• Mental helse
• Gynekologi/obstetrikk og onkologi
• Pediatri
Det er fellesundervisning de første ukene av hvert semester (to uker i høstsemesteret og tre i
vårsemesteret), i tillegg til fellesundervisning hver fredag. Undervisningen er tematisert i
bolker av ulik varighet, hvor store temaer innen medisin gjennomgås. Fellesundervisningen
består av forelesninger og gruppearbeid.
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10.5

Langsgående delemner

10.51

Langsgående delemne: Legerollen/Tannlegerollen

Mål for delemnet:
Ved medisinstudiet i Tromsø skal studentene tilegne seg teoretiske kunnskaper, praktiske og
sosiale ferdigheter og etiske holdninger de vil trenge i sitt fremtidige arbeid. I tillegg skal de
kunne håndtere befolkningens forventninger til legen og helsetjenesten, og balansere faglige
og økonomiske hensyn. Studenten skal lære å fungere profesjonelt i møte med pasienter og
pårørende, og i samarbeid og kontakt med kolleger og andre yrkesgrupper.
Temaer for delemnet:
Studentene skal oppnå kunnskaper, holdninger og ferdigheter om:
• Pasientmedbestemmelse og pasientsikkerhet
• Forbedringskunnskap
• Håndtering av feil
• Kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter
• Etikk
• Helse i sammenheng med økonomiske, sosiale og kulturelle forhold
• Legerollen og kulturaspekter ved utøvelsen av denne rollen
• Samhandling mellom tjenestenivåene
• Samarbeid, organisasjon og ledelse (teamarbeid)
• Helseøkonomi og lovverk
• Helsetjenestesystem
Hva som vil inngå i dette delemnet:
• Integrert i alle delemner: Temaene knyttes til de pasienthistoriene (casene) som blir
brukt i undervisningen ellers.
• Deler av HEL-FEL i Med-100: Her gjennomgås profesjonsforberedende kunnskap om
velferdsstaten, helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for
helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.
Organisering av delemnet:
Undervisningsarena for dette delemnet vil hovedsakelig være basisgruppene. Innholdet skal
defineres gjennom spesifikke læringsutbyttebeskrivelser, og det skal tilstrebes at temaene for
undervisningen skal være integrert i de respektive delemnene gjennom studiet. Store deler av
undervisningen vil være ved hjelp av en mentor tilknyttet basisgruppene. Se kapittel 11.5
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10.52

Langsgående delemne: Pasientmøte

Da medisinstudiet i Tromsø startet opp i 1973 var det forut for sin tid når det gjaldt tidlig
pasientkontakt. Dette kom av at man gikk bort fra den tradisjonelle delingen av studiet i
preklinisk og klinisk del. Fremdeles beskriver medisinstudiet i Tromsø seg som et studium
med tidlig pasientkontakt, men man må nok innse at flere av de andre norske medisinstudiene
har forbipassert oss på dette området etter sine egne revisjoner. I studiets to siste år er det
imidlertid nesten kun klinisk praksis, og denne skal man både beholde og utvikle. Den største
mangelen på organisert pasientkontakt finnes altså i de første studieårene. For å styrke fokuset
på tidlig pasientkontakt ønsker man derfor å lage et langsgående delemne med arbeidstittelen
”Pasientmøte”.
I termen ”Pasientmøte” inngår de første utfordringene studentene møter når de skal jobbe med
pasienter. Disse utfordringene gjelder både kommunikasjon og intervjuteknikk,
undersøkelsesteknikk og profesjonell opptreden. I forhold til casebasert læring er det svært
viktig at studentene lærer seg å ta opp anamnese og undersøke pasientene før de kan alt om
diagnoser og sykdommer; Utgangspunktet er hva som er problemet for pasienten.
Pasientmøte trinn 100, 200 og 300 skal være en introduksjon til klinisk undersøkelse og
anamneseopptak. Undervisningen skal integreres i de funksjonsbaserte delemnene de fem
første semestrene, og gjerne kobles opp til casene som gjennomgås. Studentene skal først lære
å gjenkjenne funksjonene til den friske kroppen, før de skal lære seg å finne avvikende funn.
Noen av arbeidsmetodene i delemnet:
• Bruk av simulert pasient for å øve på undersøkelses- og anamneseteknikk.
• Ferdighetssenteret: Øving på dukker og medstudenter med leger eller studenter fra
høyere kull som veiledere.
• Filming av konsultasjoner og gjennomgang av disse med veileder i grupper
(Basisgrupper).
• Ansvar for egen læring: Bruke sykehuset og ferdighetssenteret på eget initiativ for å
øve på de beskrevne læringsutbyttebeskrivelsene for delemnet.
• Krav om selvstendige journalopptak.
• Krav om muntlig fremlegg av pasienthistorie for gruppe og kull.
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10.53

Langsgående delemne: Vitenskapelig
kompetanseutvikling

Bakgrunn
Studentenes vitenskapelig kompetanseutvikling ble vektlagt allerede da medisinstudiet i
Tromsø ble etablert i 1973. En vitenskapelig innstilling, med livslang læring og selvstendig
og kritisk tenkning var en del av overordnet målsetting for studiet. Denne målsettingen skal
bli enda tydeligere i den nye studieplanen.
Mål for delemnet:
I den nye studieplanen vil det settes høyere krav til studentene når det gjelder deres
vitenskapelige kompetanse, og målet et at studentene skal sitte igjen med vitenskapelige
kvalifikasjoner tilsvarende mastergradsnivå.
Temaer for delemnet:
Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om:
• Informasjonsinnhenting
• Statistiske begreper og bruk av statistikkprogram.
• Forskningsmetoder og studiedesign
• Lesing og forståelse av vitenskapelige artikler
• Akademisk skriving
• Kunnskapshåndtering/evidensbasert medisinsk kunnskap
Hva som vil inngå i dette delemnet:
• Integrert i alle delemner: Det er viktig å formidle til studentene at all medisinsk
virksomhet bygger på kunnskap som er framskaffet gjennom arbeid på vitenskapelig
grunnlag. Man kan blant annet ha oppgaver hvor studentene bruker sine egne
laboratorieresultater i den vitenskapelige opplæringen. Temaer fra dette langsgående
delemnet vil også integreres i casene gjennom hele studiet.
• Deler av HEL-FEL i MED-100.
• ”Medisin og forskning” i MED-200.
• Valgfritt delemne 1 i MED-200.
• Valgfritt delemne 2 i MED-402.
• Masteroppgave (20 studiepoeng): 14 uker oppgaveskriving i femte studieår.
Presentasjon av oppgaven for medstudenter i sjette studieår.
Valgfrie delemner
Valgfrie delemner beholdes, men med andre arbeidskrav og spesifikasjoner til utførelse.
Valgfritt delemne 1:
I denne perioden på andre studieår vil studentene få muligheten til å velge mellom en rekke
kurs, både i ulike i vitenskapelige metoder, og forskjellige faglige temaer. Valgfritt delemne 1
vil for noen kunne fungere som en målrettet opplæring frem mot skriving av masteroppgaven,
mens andre vil bruke denne perioden til å finne ut hva de ønsker å fordype seg i når de skal
skrive masteroppgave.
Valgfritt delemne 2:
Denne perioden på fjerde studieår skal fortrinnsvis brukes til å utforme protokoll for
masteroppgaven, og til annen forberedelse av oppgaven.
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10.6

Forskerlinjen

Forskerlinjen i medisin ble etablert ved UiT i 2002 som ledd i et nasjonalt handlingsprogram
for å øke rekruttering av medisinere til forskning i biomedisinske, kliniske og
samfunnsmedisinske fagdisipliner. Man ønsker å rekruttere motiverte studenter, tilby dem
gode rammebetingelser og en kombinert yrkesutdanning som lege, integrert med
forskerutdanning rettet mot ph.d.-graden. For dem det gjelder, utvides studiet med ett år der
de to semestrene er fristilt til forskningsarbeid innenfor en etablert forskergruppe. I tillegg
beregnes det at man skal bruke to sommerterminer pluss helger og kveldsarbeid til
forskerlinjeaktiviteter. På denne måten beregnes forskerlinja å innebære 120 studiepoeng
utover det ordinære medisinstudiet på 360 studiepoeng.
Ved UiT skal forskerlinjen være et tilbud for inntil 10 % av studentene. Studentene rekrutteres
etter 1., 2. og 3. studieår. Det er ingen egne (ytterligere) opptakskrav for å ta forskerlinjen.
Man velger selv når man vil ta forskeråret etter at man har fått opptak.
Forskerlinjen har en egen faglig leder og ledes fra Seksjon for forskningstjenester.
Forskerlinjen ble gjenstand for revisjon i 2006, den har derfor ikke blitt vurdert av
Revisjonsgruppen med tanke på endringer. Så langt prosjektgruppen kan se vil den foreslåtte
studieplanen ikke få noen konsekvenser for rekruttering og drift av Forskerlinjen.
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Kapittel 11

Undervisningsformer og pedagogiske metoder
Det reviderte legestudiet i Tromsø vil være en pedagogisk hybridmodell fordi ulike fag krever
ulik tilnærming til stoffet. Det er imidlertid noen førende prinsipper for studiet som helhet; En
uttalt målsetting med det reviderte medisinstudiet er å satse på studentsentrert og
studentaktiviserende undervisning. Timeplanfestet undervisning og antallet forelesninger skal
reduseres og det skal gis mer tid til egen lesing og rom for mer praksis.

11.1

Primærlegens ståsted

I revisjonsprosessen er det blitt tydelig at man er nødt til å definere kunnskapsmengden som
må læres i grunnutdanningen, og hva som kan komme i spesialistutdanningen. I
Prosjektgruppa er det enighet om at man må begrense faginnholdet til å lære studentene å
håndtere de vanligste scenarioene de kommer til å møte som nyutdannede leger. De skal lære
seg å diagnostisere og behandle de vanligste tilstandene, vite når en tilstand skal henvises til
spesialisthelsetjeneste og vite noe om behandlingen denne tjenesten kan tilby. De må forstå
hvilke tilstander som haster og hvilke man kan se an situasjonen.
Dette betyr at man ønsker å ha en allmennmedisinsk synsvinkel gjennom hele studiet.
Allmennmedisinere skal ha en viktig plass i undervisningssituasjonen, blant annet som
forelesere, i eksamenskommisjoner og som ledere av basisgrupper og ferdighetstrening.
Allmennmedisin skal på denne måten integreres i alle delemnene.
Dette samsvarer med den casebaserte pedagogikken hvor man søker å gå fra symptomer og
sykehistorie til diagnose. Dette stemmer også overens med samhandlingsreformen som sier at
mer av utredningen, behandlingen og rehabiliteringen av pasientene skal finne sted i
primærhelsetjenesten.

11.2

Pasientforløp

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike
deler av helse- og omsorgstjenestene. Pasientene møter som regel primærhelsetjenesten først,
er i noen tilfeller innom spesialisthelsetjenesten, og kommer siden tilbake til
primærhelsetjenesten.
Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og
koordinert måte for å møte pasientens ulike behov. Det er en faglig utfordring å skape flyt i
pasientforløpet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det fordrer gode rutiner og god
kommunikasjon mellom ulike fagpersoner og mellom ulike nivå i helsetjenesten.
Samhandlingsreformen imøtekommer denne utfordringen på et strukturelt nivå.
Medisinstudiet i Tromsø søker å gi studentene den faglige og personlige kompetansen som er
nødvendig for å jobbe effektivt innen helsetjenestesystemet.
All klinisk undervisning tar utgangspunkt i prinsippet om pasientforløp. Gjennom å følge
pasientforløp, både i virkeligheten og virtuelt gjennom de kliniske problemstillingene, får
studentene innblikk i flaskehalser og utfordringer, samt trening i å finne mulige løsninger.
Praksiserfaring fra ulike undervisningsarenaer som simuleringstrening og
samhandlingstrening bygger også opp under studentenes kompetanse på dette området.
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11.3

Casebasert læring

Det er vedtatt at den nye studieplanen skal bygge på en casebasert tilnærming til
læringsstoffet. Grunnen til å velge denne pedagogiske metoden er hentet fra kognitiv
psykologi: man lærer lettere og husker bedre når ny kunnskap settes inn i en meningsfylt
sammenheng.
Begrepet ”casebasert” har ingen entydig definisjon, og ulike læresteder praktiserer slik
pedagogikk på forskjellige måter. Det reviderte medisinstudiet i Tromsø har sin egen
definisjon på case:
”En case er et scenario hvor studenten møter ulike problemstillinger. Medisinstudiet ved
Universitetet i Tromsø har slik sett en kasuistisk definisjon av case. Casen integrerer
medisinske basalfag, samfunnsmedisinske fag og kliniske fag, og oppgaven vil derfor kreve
både teoretisk kunnskap, praktiske og kommunikative ferdigheter og innsikt i etiske
utfordringer. Caser kan ha ulik oppbygning, men det vanligste vil være at den er en
historietekst som utvikler seg, og hvor man får presentert nye problemstillinger som man må
ta stilling til underveis. Noen av problemstillingene knyttet til casen krever at studentene skal
drøfte, analysere og resonnere for å komme frem til svaret, mens andre problemstillinger kun
krever konkrete faktasvar. Det er ingen krav til hvilket synspunkt casen sees i fra.”
Casebasert læring (CBL) må ikke forveksles med problembasert læring (PBL). Disse
pedagogiske modellene har mange fellestrekk, men også vesentlige forskjeller:
Casebasert læring
Strukturert	
  scenario	
  

Problembasert læring
Ustrukturert	
  problemstilling	
  

Ressursene	
  som	
  kreves	
  for	
  å	
  løse	
  scenarioet	
  er	
   Studentene	
  skal	
  selv	
  finne	
  de	
  ressursene	
  som	
  trengs	
  og	
  
ofte	
  tilgjengelig	
  og	
  definert	
  på	
  forhånd.	
  
definere	
  nødvendig	
  pensum.	
  
Studentene	
  settes	
  inn	
  i	
  en	
  tilegnet	
  rolle.	
  

Ikke	
  rollespill	
  –	
  studentene	
  skal	
  takle	
  problemet	
  som	
  
“dem	
  selv”.	
  

Kortere	
  tidsramme	
  –	
  dager	
  

Lengre	
  tidsramme	
  -‐	
  uker	
  

Caset	
  er	
  designet	
  for	
  å	
  gi	
  et	
  spesifisert	
  
læringsutbytte	
  knyttet	
  opp	
  mot	
  
kjernepensumet.	
  

Læringsprosessen	
  er	
  i	
  seg	
  selv	
  et	
  endepunkt.	
  
Læringsutbyttet	
  er	
  ikke	
  nødvendigvis	
  spesifisert	
  på	
  
forhånd.	
  

Brukes	
  innenfor	
  de	
  tradisjonelle	
  akademiske	
  
strukturene.	
  

Utfordrer	
  de	
  tradisjonelle	
  akademiske	
  strukturene	
  som	
  
underviser-‐	
  og	
  studentrollen,	
  definert	
  pensum	
  etc.	
  

Kilde: Hale 2005
Casebasert pedagogikk er viktig hjelpemiddel for at studentene helt fra starten av studiet skal
trenes i å tenke fra symptomer, funn og anamnese til diagnose. For å gjøre dette må de lære
seg å analysere, resonnere og definere. De må øve seg på å tenke tverrfaglig slik at de fatter
beslutninger som tar hensyn til ulike problemstillinger. Med casebasert pedagogikk ønsker
man å oppnå dybdelæring i motsetning til overflatelæring. Dybdelæring innebærer at
studentene forstår og kan bruke prinsipper, og at de kan overføre prinsipper fra en situasjon til
en annen slik at ny kunnskap relateres til allerede etablert kunnskap.
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For å rettlede studentene gjennom løsningen av oppgaven vil det bli utarbeidet en
studentveileder som gir studentene oversikt over de viktigste læringsmålene ved hver
oppgave. Hensikten med dette verktøyet er å sikre at de viktigste temaene dekkes når
oppgaven skal løses individuelt og i de ulike gruppene.

Figur: Forslag til studentveileder

Utarbeidelse av caseoppgaver
Casene skal utarbeides av faglærere under veiledning av den faglige ledelsen ved
medisinstudiet. Oppgavene knyttes til de kliniske problemstillingene som utgjør
”kjernepensum” i studiet.
Løsningsforslag
Det vil bli utarbeidet en case-veiledning for hver oppgave som skal være tilgjengelig for
underviserne. Veiledningen skal ikke være en fasit,	
   men et forslag til hvordan man kan gå
frem for å løse oppgavene. Denne veiledningen må ta hensyn til at det vil være stor variasjon i
den faglige bakgrunnen til underviserne, blant annet fordi medisinstudenter på høyere kull
skal brukes aktivt i undervisningen.
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11.4

E-læring

Nettbasert undervisning er under sterk utvikling og vil sannsynligvis få en betydelig plass i
undervisningen av fremtidens leger. Universitetet i Tromsø skal være tidlig ute med å ta i
bruk slike hjelpemidler.
Fakultetet er i ferd med å etablere en helsefaglig pedagogisk enhet som blant annet skal bistå
fagmiljøene med å lage e-læringsmateriell.
Noen eksempler på slik e-læring er interaktive nettbaserte forelesninger, nettbasert caseundervisning og virituelle pasienter. Nettbasert undervisning kan bli en hvilepute for
fakultetet og underviserne og det må derfor settes høye krav til at den nettbaserte
undervisningen er interessant og interaktiv. Lengre video-forelesninger er passiviserende og
det kan være vanskelig å følge med over tid. Slike forelesninger bør derfor ha kort varighet,
eventuelt være avbrutt av pauser med interaktiv oppgaveløsning.
	
  
	
  

Ulike undervisningsformer
11.5

Gruppeundervisning

Den nye studieplanen legger opp til at ulike former for gruppeundervisning vil få en stor plass
i studiet. En slik undervisningsarena stiller større krav til studentenes selvstendighet; Det
holder ikke kun å være en passiv mottaker av informasjon. Undervisning i små grupper krever
aktiv samhandling og kommunikasjon. Gruppeundervising vil styrke studentunderviserforholdet, noe som vil gi mulighet til en tettere oppfølging og evaluering av hver
enkelt student. Under følger noen av de gruppeundervisningsformene som er foreslått i den
nye studieplanen.

Basisgrupper og Mentorordning
Basisgrupper
Basisgruppene skal være hovedarenaen for det langsgående delemnet “Legerollen”. Gruppene
skal ha en stabil sammensetning over lengre tid og skal bestå av 8-12 studenter som er
tilknyttet en mentor. Et av hovedmålene med disse gruppene er å gi studentene personlig
oppfølging. Gruppene møtes gjentatte ganger i løpet av studieåret. Hyppigheten av slike
møter må vurderes nærmere.
Mentor
Hver basisgruppe skal ha en tilknyttet mentor. Denne personen skal være utdannet lege og
skal veilede studentene i deres profesjonelle utvikling. Mentoren skal være knyttet til gruppen
over en lengre tidsperiode - Minimum et år, og helst igjennom alle seks studieår.
Skikkethetsvurdering
Mentor i basisgruppene vil også få ansvaret for å ha individuelle samtaler med
basisgruppemedlemmene. Man tenker at en slik ordning er viktig for at hver student skal føle
seg sett, og for at man i flere tilfeller kan ta tak i eventuelle bekymringer knyttet til
enkeltstudenter på et tidlig stadium. Dette vil være et ledd i skikkethetsvurderingen av
studentene.
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Casegrupper
Grupper hvor man arbeider systematisk med caseoppgavene og tilhørende problemstillinger.
Gruppene kan ledes av stipendiater, studenter på høyere kull, undervisere eller de kan være
selvstendige. Gruppeundervisningen skal være obligatorisk. Sammensetningen bør endres
med visse mellomrom for å gi rom for variasjoner i gruppedynamikken.

Andre former for gruppeundervisning
Særlig innlæring av praktisk-kliniske ferdigheter er egnet til gruppeundervisning. ”Praktisk
klinisk undervisning” (PKU) være en av de andre formene for gruppeundervisning ved
studiet. Annen gruppeundervisning vil for eksempel være ferdighetstrening, laboratoriearbeid
og gjennomgang av anatomiske og patologiske preparater.

11.6

Forelesninger

Forelesninger skal fremdeles være en viktig læringsarena i det reviderte medisinstudium, men
antallet skal kuttes ned i forhold til dagens studieplan. Forelesningen skal først og fremst
benyttes til å gi en introduksjon, oversikt eller sammenfatning. Revisjonsgruppen foreslår et
maksimum av ca. 12 forelesningstimer per uke.
I tillegg til de eksisterende tematiske forelesningene ønsker man å innføre følgende
forelesninger i undervisningen:

Inspirasjonsforelesninger
I begynnelsen av hvert delemne inviteres en senior-forsker, lege eller lignende til å holde en
introduksjonsforelesning. Foreleseren er fritatt fra å følge læringsutbyttebeskrivelser, og får
bestemme selv hva og hvordan han/hun legger det fram. Tanken er å gi studentene en
inspirerende start på nye temaer, samt andre perspektiver på fagene enn det rent
eksamensrettede. Forelesningene må jevnlig kvalitetssikres.

Case-gjennomgang
Mot slutten av uken skal ukens caseoppgave gjennomgås med foreleser i plenum. Det er ikke
meningen at case-gjennomgangen skal representere en fasit for oppgaven, men den skal sikre
at de mest sentrale temaene er berørt og at studentene får avklart eventuelle spørsmål. Noen
ganger kan case-gjennomgangen brukes som pasientforelesning.

Pasientforelesning
I de fire første studieårene ønsker man å legge inn noen forelesning pr. måned som tar
utgangspunkt i en pasient. To studenter vil undersøke og snakke med pasienten og deretter
legge frem pasientens problem for resten av kullet under veiledning fra underviseren. Dette
vil være et arbeidskrav i det langsgående delemnet ”Pasientmøte”. Pasientens problem vil som
oftest utgjøre et sentralt tema i undervisningen denne uken. Man kan bruke pasienter med
tilknytning til sykehus eller fastlege, men som ikke nødvendigvis er i aktiv behandling på det
gitte tidspunktet.
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Spørretimer
Dette skal være forelesninger som kommer mot slutten av et delemne hvor studentene gis
muligheten å sende inn spørsmål om tema som er uklare eller stoff de ønsker raskt repetert fra
undervisningen som er gitt. Foreleser forbereder ut i fra disse spørsmålene en
oppsummeringsforelesning. Dette vil også være en kanal for direkte tilbakemelding fra
studentene til foreleser/undervisere.

11.7

Andre læringsaktiviteter

Det nye medisinstudiet i Tromsø vil i stor grad benytte case-basert undervisning som
pedagogisk metode, men denne læringsformen utelukker ikke andre læringsarenaer. Hvilken
læringsform som til enhver tid skal benyttes må ses i nøye sammenheng med hvilke
læringsutbytte som skal oppnås. Det skal generelt legges mer vekt på studentaktiviserende
undervisningsformer som casearbeid, skriftlige oppgaver, muntlige framlegg og
ferdighetstrening.

Mikroskopering:
I dagens studium er det lagt opp til mange timer mikroskopering av histologiske snitt.
Mengden må reduseres og en del av disse timene kan med fordel legges om til større
seminarer hvor man ser bilder av snittene og diskuterer funnene som en del av en caseoppgave.

Makropreparater:
Man jobber i mindre grupper sammen med en patolog med gjennomgang av anatomiske og
patologiske makropreparater.

Disseksjon:
Disseksjon med veiledere.

Laboratoriearbeid:
Laboratoriearbeid med veiledere.

Dag for selvstendig arbeid:
Man vil prøve å etterstrebe at studentene har en dag i uken med lite eller ingen organisert
undervisning. Denne kan brukes til lesing, ferdighetstrening eller til å skaffe seg klinisk
pasienterfaring.

11.8 Fadderundervisning
Med fadderundervisning menes det at eldre studenter underviser og veileder studentene på
lavere kull. Slik undervisning finnes allerede i dagens studieplan, men da som lønnet arbeid
for spesielt interesserte. I den nye studieplanen vil man at alle studentene skal oppnå
kvalifikasjoner i blant annet pedagogikk og ledelse, og man vil derfor gjøre gjennomføring av
undervisning obligatorisk. Dette betyr at fadderundervisning vil finnes i timeplanen til de som
underviser så vel som de som blir undervist, at man ikke får lønn for arbeidet og at det finnes
læringsutbyttebeskrivelser knyttet til denne undervisningsformen for alle involverte.
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Fadderundervisningen har som mål å gi avkasting både for de som blir undervist og for
underviserne selv. Fra erfaring vet vi at de som mottar slik undervisning ofte er veldig
fornøyde fordi undervisningen legges på et forståelig nivå. Dette muliggjøres av at den som
underviser nylig har vært i den samme situasjonen selv. Studentene som underviser vil på sin
side få øvd seg på pedagogisk formidling, ledelse og i tillegg får de repetert viktig fagstoff.
Å være en god lærer, pedagog og leder for sine pasienter er en meget viktig del av det å være
lege. Ved hjelp av obligatorisk fadderundervisning ønsker man å sikre at studentene blir
komfortabel i denne rollen.
Fadderundervisningen kan brukes både til veiledning av teoretisk kunnskap og praktiske
ferdigheter, for eksempel: Jobbing med case, innlæring av undersøkelsesmetodikk, disseksjon,
laboratoriearbeid og så videre.

11.9 Tentativ timeplan
Eksempel på en timeplan for en student, Med-200:
Kl.
8-9
9-10
10-11

Mandag
Intro til nytt
kurs
Forelesning
Forelesning

Tirsdag
Forelesning

Onsdag
Forelesning

Torsdag
Forelesning

Fredag
Mentormøte

Forelesning
Forelesning

Forelesning

Forelesning

Mentormøte
Caseforelesning
Case 6-9
Caseforelesning
Case 6-9

CG
Case 6-9

FGU
Ferdighetstrening:
Med-100
FGU
Ferdighetstrening,
Med-100

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

CG
Case 6-9
Lab og
mikroskopering

PKU
PKU

Lab og
mikroskopering

CG
Case 6-9

Eksempel på en timeplan for en student, Med-300:
Kl.
8-9
9-10
10-11

Mandag
Forelesning
Forelesning
Forelesning

Tirsdag
Forelesning
Forelesning
Forelesning

11-12

Onsdag
Forelesning
Forelesning
Forelesning

Torsdag

Caseforelesning
Case 15-18
Caseforelesning
Case 15-18

Forelesning

12-13
13-14
14-15

Ferdighetstrening

15-16

Ferdighetstrening

Lab
Lab
CG
Case 15-18

FGU
Case 6-9, Med-200
FGU
Case 6-9, Med-200

Fredag

CG
Case 15-18
CG
Case 15-18

PKU
PKU

Ordforklaringer til timeplanen:
• FGU = Faddergruppeundervisning: Studenten gir undervisning til studenter på lavere
kull. Ca. en gang hver sjette uke.
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•
•
•
•
•
•
•

CG = Casegruppe: Gruppen går igjennom ukens caser med veiledning fra student på
kullet over, allmennlege, spesialist eller andre. 2-3 timer i uken.
Forelesning: Mandag til torsdag/fredag: 08.15-12.00 er tidspunktene hvor det primært
legges forelesninger. 10-12 timer i uken, altså ca 2-3 forelesninger hver dag.
Introduksjon til nytt kurs: Inspirasjonsforelesning
PKU: Praktisk klinisk undervisning med lege som veileder
Mentormøte: Møte med mentor hvor man følger læringsmålene i det langsgående
delemnet ”Legerollen”. Tentativt en gang pr. måned (ca. en gang per kurs).
Lab: For eksempel mikrolab., kjemilab., histologi osv. Har erfarne veiledere, i tillegg
til eventuelle fadderveiledere.
Caseforelesning: Forelesning for man i plenum med klassen går igjennom casene
man har arbeidet med i casegruppene.

Denne timeplan viser også tydelig at en case-basert pedagogikk ikke utelukker andre former
for læring.
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Kapittel 12

Praksisarenaer og ferdighetstrening
12.1 Systematisk klinisk ferdighetstrening
I løpet av de siste 20-30 år har systematisk ferdighetstrening ved hjelp av enkle modeller og
komplekse simulerte læringssituasjoner blitt en internasjonalt anerkjent metode i helsefaglige
utdanninger og i videre- og etterutdanning av helsepersonell. Simulering er et viktig
pedagogisk verktøy for samhandlingstrening på tvers av profesjoner og er derfor høyst aktuelt
for Helsefak.
Ved UiT har det vært et Ferdighetssenter for medisinstudenter siden 1995, men systematisk
ferdighetstrening har fremdeles en beskjeden plass i studieplanen. Senteret er i dag lokalisert
på UNN og brukes mest av studentene på ettermiddagstid på frivillig basis for repetisjon og
trening på praktiske undersøkelser med innleide studenter som instruktører. Helsefak og UNN
har i 2011 vedtatt å samlokalisere og utvide Ferdighetssenteret og Simuleringssenter for
videreutdanninger i sykepleie til ett senter. Den faglige og administrative kompetansen skal
styrkes, og senteret vil tilby ferdighets- og simuleringstrening for alle profesjonsstudenter.
Filosofien bak systematisk ferdighetstrening.
Studentene skal ved avslutningen av sin utdanning ha de teoretiske og praktiske ferdigheter
som er nødvendig for å praktisere i det yrket de blir autorisert til. Praktiske ferdigheter kan
dreie seg om å sette sprøyter, sy og bandasjere sår, utføre spesielle undersøkelser, kunne
gjenopplive pasienter med respirasjons- og hjertestans. Tradisjonelt blir studenter utsatt for en
kompleks situasjon når de skal lære en ny ferdighet - f.eks. når legestudenter skal lære å
utføre gynekologisk undersøkelse på en pasient. De skal samtidig lære en ny teknikk,
forholde seg til følelsene til pasienten, integrere teoretiske og praktiske kunnskaper og
gjenkjenne patologiske funn og tilstander.
Filosofien bak systematisk ferdighetstrening er at en ferdighet (både tekniske, diagnostiske,
terapeutiske og kommunikasjonsferdigheter) læres best steg for steg. Man øver seg til en
mestrer ett steg før en går videre til neste. Fra en kompleks klinisk situasjon velger lærerne ut
hvilke aspekter som skal studeres/læres til hvilken tid. På den måten blir læringssituasjonen
mer oversiktlig for studentene. Samtidig er systematisk ferdighetstrening begrunnet med at
det ikke er riktig å utsette syke mennesker for helt utrenede og ukyndige studenter.
Derfor er pasientundersøkelse siste ledd i en systematisert opplæring som går via forberedelse
ved hjelp av skriftlig materiell, videofilm og/eller IT-baserte undervisningsprogrammer til
1) trening på modeller (fantomer, dukker)
2) trening på medstudenter (der dette er naturlig)
3) simulerte pasienter / pasientinstruktører
4) pasienter
Simulering av komplekse situasjoner
I neste omgang, når man behersker grunnelementene, benyttes simulerte situasjoner til å trene
på prosedyrer som krever rask og effektiv samhandling mellom personer og eventuelt mellom
flere yrkesgrupper. Det kan dreie seg om akuttmedisinske situasjoner i en sykehusavdeling
eller på et skadested, trening i kirurgiske inngrep m.m.. Ved hjelp av scenarier der noen spiller
helsepersonell og andre pårørende osv, trener man på å håndtere vanskelige og uoversiktlige
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situasjoner. ”Pasienten” kan være en dukke eller en levende markør. Det fins i dag mye
avansert læringsmateriell i form av dukker der man kan på svært realistisk måte kan etterligne
den kliniske situasjonen og utviklingen (forverring/forbedring) som skjer som følge av den
intervensjonen man velger. Et viktig aspekt med trening i ferdighetssenter er helsepersonell
kan trene i team på tvers av profesjonene. Dette er viktig og ikke enkelt å få til i
pasientsituasjonen.
Innøving av vanlige kliniske ferdigheter (organundersøkelser og praktiske prosedyrer) kan
skje under veiledning av instruktører. Ved simulering av komplekse situasjoner er debriefing i
fellesskap og eventuell repetisjon av treningsopplegget en vesentlig del av det pedagogiske
konseptet. Konseptet krever derfor at senteret har profesjonell kompetanse innen
simuleringstrening.

12.2 Samhandlingstrening med andre helsefagutdanninger
Samhandling er en av de store utfordringene i det moderne helsevesen. Samhandling
innebærer en helhetstenkning i forhold til pasientens behov og samfunnets utnyttelse av
helseressursene. "Rett behandling på rett sted til rett tid" er siktemålet med
Samhandlingsreformen.
Medisinstudiet i Tromsø satser i stor utstrekning på å trene studentene i praktisk samhandling
med andre helsefagstudenter, og mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. Gjennom praktisk
og teoretisk læring skal studentene møte andre helsefagstudenter. Undervisningen i praktisk
samhandling skal integreres i de fleste arenaene for praktisk undervisning. Det må etableres et
samarbeid med ledelsen for de andre helsefagsutdannelsene for å koordinere dette.

12.3 Ferdighetstrening i det langsgående delemnet ”Pasientmøte”
Det langsgående delemnet ”Pasientmøte” blir hovedarena for opplæringen i de viktigste
praktiske ferdighetene som studentene må mestre til enhver tid i studiet. Disse ferdighetene
vil bli presentert i form av en sjekkliste som man selv skal krysse av når man føler man
mestrer de ulike undersøkelsene. En slik liste gjør studentene beviste på hva som forventes av
dem, og gir dem mulighet til å ta større ansvar for egen læring. Listen skal, som delemnet
”Pasientmøte”, følge studentene gjennom hele studiet.
Arenaer for innlæring av praktiske ferdigheter:
• Ferdighetssenteret med eldre studenter eller leger som veiledere
• PKU (se 12.31)
• Utplassering/Praksis
• Videoer av undersøkelsesteknikker og lignende som ligger på nett
• Trening på hverandre
• Selvstendig øving
• Bruk av sykehuset, gjerne med lister på poliklinikken eller med vakthavende lege som
studentene kan skrive seg opp på.
• Bruk av studentbarnehagene til øvelse av pediatrisk undersøkelse (inspirert at
odontologistudiet)
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12.31 Praktisk klinisk undervisning (PKU):
PKU er klinisk gruppeundervisning. Undervisningen varer fra en skoletime og opp til en
skoledag og studentene er plassert på UNN, legevakt eller på allmennlegekontor og får
veiledning av en lege. PKUene skal brukes til å snakke med og undersøke pasienter og til å bli
kjent med institusjonen/avdelingen man er på. Det skal utarbeides egne PKU-beskrivelser av
hvilke type pasienter studentene skal møte, hvilke ferdigheter de skal utøve under legens
veiledning og hvilket medisinsk utstyr de skal kjenne til bruken av.

12.4 Utvidet bruk av poliklinikk og andre praksisarenaer
12.41 Poliklinikk
På sykehusene har pasientgrunnlaget endret seg, inneliggende pasienter er færre og de ligger
kortere tid enn før. Bruken av polikliniske timer, inkludert ambulant tjeneste, i undervisningen
av medisinstudenter skal utvides. Bruken har hittil vært begrenset og fokusert på det 6.
studieåret og skal nå i større grad benyttes tidligere i undervisningen av studentene.
En forutsetning for dette er at studentene har fått en introduksjon til faget før klinisk
undervisning, delemnekurset i det aktuelle faget må derfor komme før poliklinikkpraksisen.
En egen arbeidsgruppe har hatt ansvaret for å kartlegge mulighetene for å utvide bruken av
poliklinikkene ved UNN Tromsø17.
Momenter ved den praktiske gjennomføringen:
- Overlegene som vurderer henvisninger velger ut pasienter som egner seg for
studentundervisning.
- Hjelpepersonellet ved poliklinikkene får et særskilt ansvar for organiseringen.
- Det innføres egne rom som skal brukes til studentpoliklinikk ved avdelingene.
- Veileder er informert om undervisningen og har fått beskjed på forhånd hvilke dager
studentene er til stede.
- Undervisningen er obligatorisk.
- Det bør innføres et godt system for diktering og håndtering av de polikliniske
studentnotatene. I dag kan slike diktat bli liggende i lengre tid før de blir skrevet, noe som
skaper problemer for studenter som er kort tid innom de ulike avdelingene.

12.42 Andre praksisarenaer
I tillegg til utvidet bruk av poliklinikk ønsker Revisjonsgruppen å ta i bruk flere og utvide
bruken av andre praksisarenaer i undervisningen av medisinerstudenter.
Noen eksempler:
Legevakten
Legevakten brukes nesten ikke i dag i undervisningen av medisinstudenter til tross for at dette
er en av de mest utfordrende oppgavene for nyutdannede leger. Legevakten ligger strategisk
til i et nabobygg til sykehuset og ledelsen ved legevakten har stilt seg positivt til å utvide
bruken av legevakten i undervisningen. Her er utviklingspotensialet betydelig.

17
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Følge vakthavende leger
Studentene bør i større grad enn i dag bruke tid på å følge vakthavende leger. Her trenger man
ikke begrense seg til vanlig arbeidstid, men også følge vakthavende på kveldstid og i helger.
Observasjonsposten, UNN Tromsø
Observasjonsposten vil være en meget interessant læringsarena for studentene på grunn av
stor variasjon i problemstillingene og rask utredningen.

12.5 Akademisk allmennpraksis
Praksis på legekontor er ofte problematisk å gjennomføre da dette er avhengig av avtaler
direkte med fastlegene. Disse taper ofte på å ha studenter, og det kan være vanskelig å
rekruttere undervisere/veiledere fra allmennpraksis. Dessuten brukes mye tid og ressurser fra
fakultetets side på å sørge for å opprette og videreføre disse avtalene.
Under revisjonsprosessen har det blir diskutert flere mulig fremtidige løsninger på økt
allmennpraksis for studentene. Revisjonsgruppen foreslår at det opprettes akademiske
legekontor. Akademiske legekontor innebærer at enkelte allerede eksisterende legekontor får
status som universitets-klinikker. Disse får en utvidet rolle i undervisningen av
legestudentene, og det bevilges ekstra ressurser til undervisning. Legekontor i nærheten av
sykehjem og helsestasjon vil være å foretrekke. Det vil være viktig at legekontor utenfor
Tromsø kommune blir med i denne ordningen.
Utover dette ønsker revisjonsgruppen at det satses på opprettelse av en
universitetsklinikk/helsestasjon på universitetsområdet eller i nærheten av dette etter modell
av blant annet tannklinikken til tannlegestudentene. Klinikken skal tilby flere tjenester innen
primærhelsetjenesten og involvere ulike helsefagarbeidere; lege, helsesøster, fysioterapeut,
ergoterapeut , psykolog og andre. Ved å inkludere flere ulike fagfolk, og studenter fra ulike
studier innen helsefagutdanninger, gir klinikken en unik mulighet til å lære samhandling i
praksis.
Legekontoret har en pasientliste knyttet til virksomheten, og kontoret kan velges som fastlege.
Det må være et antall leger med fast ansettelse på kontoret. Disse har hovedansvaret for
pasientene, men en stor del av jobben vil være veiledning av studenter og undervisning i
allmennpraksis. Pasientene som velger campus-legekontoret som sin ”fastlege” må være
informert om at de kommer til å møte ulike studenter eller leger. Et slikt legekontor kan
likevel være attraktivt da det er satt av lengre tid per konsultasjon enn normalt.
Medisinstudenter på alle trinn kan få undervisning og praksis i allmennmedisin
på legekontoret, tilpasset sitt nivå. Tidlig i studiet vil det være naturlig å være sammen med en
lege eller eldre student, men fra 3. eller 4. året kan studentene ha egne konsultasjoner.
Studentene kan deles inn i grupper som diskuterer sine konsultasjoner med veiledende lege.
Det bør installeres utstyr til videofilming, slik at studentene kan gå tilbake og vurdere
konsultasjonene de har gjennomført.
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Kapittel 13

Vurderingsformer
Hensikten med eksamen
Hensikten med eksamen har tradisjonelt vært å kontrollere studentenes kunnskaper. Dette er
nødvendig for å vurdere om en student kan gå videre til neste emne, eventuelt komme ut fra
studiet med det kunnskaps- og ferdighetsnivå som forventes. Eksamen er også et verktøy i den
pedagogiske prosessen ved at retningslinjene for en kommende eksamen, og innsyn i tidligere
eksamenssett, veileder studentene i deres arbeid. Sist, men ikke minst, er eksamen et ledd i
den løpende oppfølgingen av studiekvaliteten.

13.1

Skriftlig eksamen

Om skriftlig eksamen:
Dagens ordning med sekstimers, skriftlige emneeksamener beholdes. Slike store
emneeksamener er best egnet til å vurdere studentenes evne til å tenke helhetlig og resonnere.
Eksamenskommisjonen for et emne:
Eksamenskommisjonen skal bestå av alle delemneansvarlige for emnet, da disse har best
oversikt over hvilken undervisning som har blitt gitt i det aktuelle emnet. Kommisjonen skal
ha minst én allmennpraktiker blant medlemmene - Dette skal sørge for at primærlegens
synsvinkel er sentral når studentene testes på eksamen, slik som i undervisningshverdagen.
Eksamenssettet skal leses igjennom av en student som har bestått den aktuelle eksamen på et
tidligere tidspunkt.
Eksamensinnhold:
Den skriftlige emneeksamen skal reflektere læringsmålene for det aktuelle emnet. Det skal
legges vekt på det mest sentrale stoffet, og det skal være god spredning på de ulike fagene. Et
flertall av de gjennomgåtte delemner skal være representert på eksamen.
Eksamensoppgavene:
Alle undervisere skal levere inn relevante oppgaver fra sin undervisning og de
delemneansvarlige sørger for at disse blir oversendt eksamenskommisjonen.
Eksamenskommisjonen har muligheten til å endre på spørsmålene slik at de passer inn i
eksamenens sammenheng. Kommisjonen skal også lage en sensurveiledning som gjøres
tilgjengelig for studentene etter gjennomgått eksamen.
Eksamensoppgavene skal hovedsakelig være casebaserte; det vil si at man integrerer basalfag,
samfunnsmedisinske fag og kliniske problemstillinger i én oppgave. Man kan også vurdere
om studentene alltid skal få spørsmål fra en av årets gjennomgåtte case, da dette vil føre til at
de jobber godt med disse gjennom året. Spørsmålene skal ikke være på et for detaljert nivå og
formuleres på en slik måte at studentene kan vise forståelse.
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Eksamensbedømming:
Ved bedømming av eksamen gjøres det en helhetlig vurdering. Eksamen vurderes til ”bestått”
eller “ikke bestått”. Det er ønskelig at alle studentene får en tilbakemelding på sin
eksamensbesvarelse. De som ikke består eksamen har krav på en muntlig gjennomgang av
eksamensbesvarelsen sin med et av medlemmene i eksamenskommisjonen.
Eksamensforberedelse:
Mellom siste undervisningsdag og eksamen skal det være en eksamensforberedende periode
på minimum en uke.
Obligatoriske arbeidskrav	
  
Obligatoriske arbeidskrav er primært ment å sikre gjennomføring av undervisning i tema og
praktiske ferdigheter som studentene ikke kan tilegne seg på egenhånd.
Obligatoriske arbeidskrav kan være oppmøte til gruppeundervisning, opptak av journaler,
gjennomføring av prosedyrer, innlevering av mappeoppgave, utplassering og liknende. For
noen av disse obligatoriske elementene vil det være nødvendig å dokumentere at
undervisningen er gjennomført i form av underskrifter, eventuelt elektronisk registrering.
For å gå opp til eksamen vil det være krav at en spesifisert andel av de obligatoriske
elementene er gjennomført.

13.2

Praktisk-muntlig eksamen

Gammel vs. ny studieplan:
Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø har frem til i dag ikke hatt muntlige eller praktiske
eksamener før til avsluttende eksamen, men det avvikles muntlige prøveeksamener ved
praksissykehus i 5. studieår. I den nye studieplanen vil formelle muntlig/praktiske eksamener
avvikles oftere og på et tidligere tidspunkt enn i dagens studium. Det er flere grunner til dette:
• Studentene nedprioriterer ofte innlæring av praktiske ferdigheter fordi de ikke testes.
• Det oppleves som tøft for studentene å gå igjennom fire muntlig-praktiske eksamener
på sjette studieår, når de ikke har fått erfaring fra slike situasjoner tidligere.
• Den nye studieplanen vil ha mer målrettede krav til innlæring av praktiske ferdigheter.

13.21

Ulike former for praktisk-muntlige eksamener:

Stasjonseksamener
Eksamen består av flere stasjoner hvor studenten blir eksaminert i et spesifikt tema, hver
stasjon har kort varighet (10-15min). En av disse stasjonene skal være en pasient hvor man
må vise undersøkelses- og kommunikasjonsferdigheter. De resterende stasjonene kan ta
utgangspunkt i en pasienthistorie, et anatomisk preparat/snitt eller lignende. Spørsmålene som
så følger vil komme fra ulike fagområder. For å bestå eksamen må en spesifisert andel av
stasjonene godkjennes.
Kliniske eksamener
Studentene får beskjed om hvilket fagområde de skal eksamineres i noen dager i forveien av
eksamen. Ved eksamen møter de en pasient og skal da ta opp en anamnese, gjøre en klinisk
undersøkelse og får deretter oppfølgingsspørsmål fra eksaminator.
De kliniske eksamenene tilpasses i nivå etter hvor studenten er i studieforløpet.
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13.3

Oversikt over eksamener i medisinstudiet

1. studieår – Med-100
•	
  Eksamen	
  i	
  Ex.phil	
  10	
  sp.	
  
(Høst)	
  
•	
  Emneeksamen,	
  Med-‐100:	
  	
  
50sp.	
  (Vår)	
  

4. studieår høst –
Med-401
•Emneeksamen	
  
Med-‐401:	
  30sp.	
  

2. studieår – Med-200
•	
  Emneeksamen	
  Med-‐200:	
  
60	
  sp.	
  (Vår)	
  

4. studieår vår –
Med-402
•Emneeksamen	
  
Med-‐402:	
  30	
  sp.	
  
•Klinisk	
  eksamen:	
  	
  
-‐	
  Stasjonseksamen	
  
-‐	
  Hud	
  

3. studieår – Med-300
•	
  Klinisk	
  eksamen:	
  Generell	
  
undersøkelesteknikk	
  og	
  
anamnese	
  (Høst)	
  
•	
  Emneeksamen	
  Med-‐300:	
  
60	
  sp.	
  (Vår)	
  

5. studieår –
Med-501
•	
  Innlevering	
  av	
  
masteroppgave	
  20	
  sp.	
  
(Vår)	
  

6.studieår –
Med-600
•	
  Avsluttende	
  skriftlig	
  
eksamen	
  (vår)	
  
•	
  Klinisk	
  eksamen	
  1	
  
•	
  Klinisk	
  eksamen	
  2	
  
•	
  Klinisk	
  eksamen	
  3	
  
Totalt	
  60sp	
  

De kliniske eksamenene på sjette studieår:
Klinisk eksamen 1+3: Indremedisin, kirurgi eller allmennmedisin. Man blir eksaminert i 2 av
3 fag.
Klinisk eksamen 2: Nevrologi/nevrokir., psykiatri, pediatri, gynekologi/obstetrikk, Øye/ØNH
Bedømming av muntlig-praktisk eksamen:
Som de skriftlige eksamenene bedømmes muntlig-praktisk eksamen med “Bestått/ikke
bestått”.
Kontinuasjonseksamener
MED-100 til MED-402: Man må kun ta opp igjen den eksamen man ikke besto.
MED-600: Man får en samlet vurdering av de avsluttende eksamenene, og må dermed ta opp
igjen alle eksamenene dersom man ikke består.
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13.4

Klinisk prøveeksamen under utplassering

I femte studieår skal man ha tre kliniske prøveeksamener der hvor man er utplassert: En på
somatisk sykehus, en i primærhelsetjenesten og en i psykiatrisk praksisinstitusjon.
Prøveeksamen har én eksaminator, for eksempel den lokale veilederen eller en annen faglig
ansatt ved praksisstedet. Eksamen gjennomføres som en pasientkonsultasjon på samme måte
som ved avsluttende muntlig eksamen i MED-600, og kan gjennomføres med eksaminator til
stede eller som en videofilmet konsultasjon med gjennomgang i ettertid. Studenten får
muntlig tilbakemelding på prøveeksamen, men får ikke formell bedømming. Hensikten med
prøveeksamen er å sikre at alle studenter får faglig tilbakemelding på kliniske og praktiske
ferdigheter, samt å gi studentene erfaring med aktuelle eksamenssituasjoner.

13.5

Delemneprøver

Delemneprøvene skal beholdes i det reviderte medisinstudium og inngå som et obligatorisk
element som studentene må ha gjennomført for å gå opp til eksamen. Det skal ikke stilles krav
til at prøven må være bestått.
Delemneprøvene skal primært gjennomføres på Classfronter18 og være i form av multiple
choice-spørsmål. Delemneansvarlig har ansvaret for å lage prøvene og å samle inn oppgaver
fra foreleserne. Det er hensiktsmessig at oppgavene samles i en database slik at de kan
gjenbrukes. Delemneprøvene har som hensikt å teste innlæring hos studentene, i motsetning
til eksamen som skal teste forståelse. Resultatet av delemneprøvene skal blant annet brukes av
underviserne for å evaluere undervisningen i delemnet. Delemneprøvene har som formål å gi
studentene tilbakemelding underveis, og de skal slik være med på å forebygge eksamensstryk.

18
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Del 3: Revisjonsprosessen videre

	
  

71

Kapittel 14

Implementering av den nye studieplanen
Dette forslaget beskriver ansvarsfordelingen i implementeringsfasen som vil foregå til første
kullet er ferdig med studiet. Med første opptak etter den nye studieplanen høsten 2012 vil
dette kullet bli uteksaminert etter ny studieplan våren 2018.
Styringsgruppen anser selve implementeringen som så omfattende at det må etableres en egen
prosjektorganisasjon for dette utenom Programstyret for medisin. Programstyret er
sammensatt av ledelsen for de tre berørte institutter (IKM, IMB og ISM) pluss
studentrepresentant og skal primært ivareta og kvalitetssikre den daglige driften. Det er viktig
at både kommune- og spesialisthelsetjenesten involveres i det videre implementeringsarbeidet
slik at kommunikasjonen med praksis er godt forankret.
Det foreslås etablering av en egen studieplankomite bestående av interne medlemmer som
arbeider i nær dialog med Programstyret for medisin. Interne medlemmer vil kunne ha hovedeller bistilling i primær- eller spesialisthelsetjenesten. I tillegg etableres det en styringsgruppe
oppnevnt av fakultetstyret bestående av både interne og eksterne medlemmer. Både primærog spesialisthelsetjenesten må være representert her.
Intern organisering av arbeidet
Arbeidet med innstillingen har vært organisert gjennom tematiske arbeidsgrupper.
Revisjonsgruppen foreslår at denne arbeidsformen videreføres ved at det etableres
representative arbeidsgrupper for hvert emne og delemne. Instituttene får ansvar med å skaffe
de personene som skal delta i dette arbeidet og sette av tilstrekkelig med ressurser for de som
deltar.
I løpet av høsten 2011 oppnevnes det delemneansvarlige som i samarbeid med øvrige
faglærere får i oppdrag å utarbeide forslag til innhold, læringsformer, evalueringsformer og
læringsutbyttebeskrivelser for hvert delemne.
Den delemneansvarlige i et emne skal sammen med de respektive faglærere utgjøre
arbeidsgruppen for emnet, og slik sørge for at de nødvendige fagområdene dekkes, samtidig
som man unngår utilsiktet overlapp. Det er også en fordel hvis disse har noe ulik faglig
bakgrunn, slik at de lettere kan se kritisk på fagstoffet som foreslås.
Det må i tillegg etableres en arbeidsgruppe som ser på arbeidsdelingen mellom faglig og
administrativt ansatte. Denne gruppen bør utarbeide forslag til mandat for studieplankomite,
instruks for mentorer, emne- og delemnelederne og komme med forslag til hvor stor ressurs
som skal avsettes til disse funksjonene. Denne arbeidsgruppen må bestå av både faglige og
administrativt ansatte.
Struktur for løpende justeringer og revideringer
Når studieplanen implementeres vil det oppstå behov for justeringer. I en første fase, kanskje
de to-tre første kull, foreslås det at studieplankomiteen ivaretar dette, men at det gradvis går
over i det ordinære kvalitetssikringsarbeidet og ivaretas av Programstyret for medisin.
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Fakultetets satsing på god kvalitet i utdanningene og god pedagogisk kompetanse hos
lærerne
Fakultetets strategi for utdanning 2009 – 2013 legger stor vekt på god kvalitet i de
helsefaglige utdanningene. Den pedagogiske kompetansen og veiledningskompetansen hos
de vitenskapelige ansatte skal utvikles gjennom ulike tiltak. Tradisjonelt har man ved
ansettelse av vitenskapelige ansatte lagt overveiende vekt på vitenskapelig forskning og
publisering. Nåværende dekanat har uttrykt klart ønske og vilje til å sidestille et karriereløp på
bakgrunn av undervisning, veiledning og faglig/pedagogisk utvikling med et ordinært
vitenskapelig karriereløp. Blant annet tilbyr fakultetet fra 2011 sabbatsordning for å
videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og kompetanse. Fakultetet har også som målsetting
å etablere en enhet for helsefaglig pedagogikk som kan bistå lærerstaben i å lage gode
undervisningsopplegg, herunder nettbasert undervisning. En slik enhet må romme kompetanse
innen helsefaglig utdanning, pedagogikk og IKT. Slike enheter fins ikke ved de medisinske
fakultetene i Norge i dag, men ved flere universiteter i Norden, Storbritannia og USA.
Erfaringen fra utlandet er at det fins få personer med den etterspurte kompetansen. En løsning
kan være å ansette personer som gjennomgår kvalifiserende opplæring etter ansettelse.
Fakultetet har også som målsetting å tilby pedagogisk opplæring til alle ansatte med
undervisningsoppgaver. Det gjelder i første omgang opplæring i tema knyttet til
Kvalifikasjonsrammeverket og det pedagogiske opplegget ved casebasert læring.
Universitetet i Calgary har de siste årene laget et opplæringsprogram for s.k. Master Teachers.
Master Teachers er i hovedsak ansatte med hovedstilling i allmennpraksis eller annen klinisk
virksomhet, og som ønsker å undervise medisinstudenter i praktisk ferdighetstrening,
simulering, og undervisning basert på case. Master Teachers gjennomgår et 80 timers
pedagogikkurs i i løpet av ett år, med særlig vekt på undervisning og veiledning i små
grupper. Opplæringsprogrammet ledes av en erfaren allmennlege. Erfaringen med
opplæringsprogrammet er så langt svært god. Universitetet i Calgary har lykkes å rekruttere
og beholde en stab av erfarne og dyktige allmennleger, og tilbakemeldingen fra studentene er
at Master Teachers utmerker seg som smågruppelærere i den casebasert undervisningen.
Revisjonsgruppen foreslår at Helsefak etablerer en tilsvarende ordning, gjerne i samarbeid
med University of Calgary eller andre læresteder.
Avtaler med eksterne samarbeidspartnere
Medisinstudiet i Tromsø har siden oppstarten lagt stor vekt på praksis, og nesten hele femte
studieår benyttes til praksis i spesialist- og primærhelsetjenesten utenfor Tromsø. Dette forslås
videreført. Erfaringen tilsier at det er nødvendig med bindende avtaler med praksisstedene.
Samhandlingsreformen fokuserer på at det er den kommunale helsetjenesten som skal styrkes
i årene fremover. Det er derfor viktig at den kommunale helsetjenesten blir en forutsigbar
praksisarena for ulike helseutdanninger. Det er derfor skuffende at den nye loven om
kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven19) ikke pålegger
kommunene et ansvar med veiledning av studenter i praksis, men bare plikter dem til
medvirkning.
Det helsevitenskapelige fakultet har startet arbeidet med å inngå avtaler med både spesialistog primærhelsetjenesten. Det er foreløpig inngått avtaler med alle helseforetak i Nord-Norge,
Tromsø kommune og kommunene i interkommunal legevakt, Bardu, Målselv, Salangen og
Lavangen.
19
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Kapittel 15

Økonomi og ressursbehov
Økonomi og ressursbehov
Det er vanskelig å forta noen nøyaktig beregning av konsekvensene av det foreliggende
forslaget før det foreligger en mer detaljert beskrivelse. De ytre rammene blir ikke endret.
Studiet er fortsatt på seks år, og omfanget av utplassering er ikke vesentlig endret. De største
endringene som vil få ressursmessige konsekvenser er endring i undervisningsform og faglig
innhold. Endring i undervisningsform kan få konsekvenser for bruk av lærekrefter og
undervisningsrom, mens endring i faglig innhold vil få konsekvenser for de enkelte fagmiljø.
Undervisningsform
Innstillingen legger opp til at det skal være mer studentaktiviserende undervisning og at antall
forelesinger skal reduseres. Et forslag med maksimum 12 timer forelesing pr uke og 5 timer
lærerstyrt gruppeundervisning pr uke, vil medføre at det totale antall undervisningstimer vil
ligge omtrent på det nivået en har i dag. Det legges imidlertid opp til at det skal være en del
studentdrevet undervisning der videregående studenter underviser. Denne undervisningen vil
være en del av opplæringen av disse studentlærerne og skal ikke være betalt slik det
praktiseres i dag. Etablering av basisgrupper med en mentor til hver gruppe og som også skal
ha oppfølging av hver enkelt student vil imidlertid kreve en del ressurser. Styrkingen av rollen
som emne- og delemneleder vil også kreve noe økte ressurser i forhold til i dag, men dette må
først og fremst sees på som kvalitetsforbedrende tiltak som uansett må gjennomføres.
Gruppeundervisningen vil bli mer omfattende enn i dag og vil derfor kreve større kapasitet på
grupperom. Dette kan bli en utfordring.
Endring i faglig innhold
Endring i faglig innhold vil få personellmessige konsekvenser ved at noen fagmiljø må
styrkes, mens andre får mindre undervisning. Innføringen av studieplanen vil foregå over
seks år, slik at denne endringen vil komme gradvis. Etablering av basisgrupper vil trenge
mentorer, slik at eventuell ledig kapasitet på grunn av endring i faglig innhold kan benyttes til
mentorer.
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Vedlegg
Vedlegg 1:
Ekstern evaluering – Roald-rapporten.
Kort lenke:
http://bit.ly/pnQ9kF
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/90479/Evaluering.pdf
Vedlegg 2:
Morgendagens leger – rapport fra Arbeidsgruppe 1
Kort lenke:
Orginal lenke:

http://bit.ly/rorTl6
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/90484/morgendagensleger.pdf

Vedlegg 3:
Revisjonsprosessens nettside hvor man finner bakgrunnsdokumenter, møtereferat o.l
Kort lenke:
http://bit.ly/oYbXqG
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_me
nu=28714&p_lang=2&p_document_id=90463&p_dimension_id=8810
8
Vedlegg 4:
Sammendrag fra Arbeidsgruppe III - ”Opptak, intervju, veiledning, evaluering og
eksamensordning”
Kort lenke:
http://bit.ly/niUmIM
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/210002/SammendragarbIII.pdf
	
  

Vedlegg 5:
Rapport fra Arbeidsgruppe IV – ”Introduksjonskurs”
Kort lenke:
http://bit.ly/pYaLal
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/209993/Forslag	
  til	
  nytt	
  
introduksjonskurs.pdf

Vedlegg 6:
Rapport fra Arbeidsgruppe IV – ”Gjennomgående tema”
Kort lenke:
http://tiny.cc/7re3m
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/209991/Forslag til plan for
gjennomg%E5ende tema.pdf
Vedlegg 7:
Sammendrag fra Arbeidsgruppe V – ”	
  Godkjenningselementer 5. studieår og Valgfrie
perioder”
Kort lenke:
http://bit.ly/mRw75h
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/209970/Rapport arbgruppe V
endelig.pdf
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Vedlegg 8:
Sammendrag fra Arbeidsgruppe VI – ” Nye undervisningsarenaer - poliklinikk og
ambulantjeneste, UNN”
Kort lenke:
http://bit.ly/pUdL4A
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/209988/Rapport poliklinikker
UNN arbgr VII mars 2010.pdf
Vedlegg 9:
Rapport fra utvalg om opptak av 120 studenter til medisin
Kort lenke:
http://bit.ly/o97qcJ
Orginal lenke:
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_me
nu=28714&p_lang=2&p_document_id=90461&p_dimension_id=8810
8
Vedlegg 10:
Kunnskapsdepartementets side om Bologna-prosessen.
Kort lenke:
http://bit.ly/piHEPv
Orginal lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognapro
sessen/sentrale-‐dokumenter-‐i-‐bologna-‐prosessen.html?id=439553

Vedlegg 11:
Kunnskapsdepartementets side om Kvalifikasjonsrammeverket
Kort lenke:
http://bit.ly/nvr9cS
Orginal lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-‐
kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809	
  
	
  

Vedlegg 12:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kort lenke:
http://bit.ly/qpdvFd
Orginal lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-‐
2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731	
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