Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – februar 2017
Vårsemester 2017, og nå er nytt 4. semester (MED4) og 8. semester (MED8) i studieplanen godt i
gang! Mye arbeid legges ned i de to semesterstyrene, og det setter fakultetsledelsen stor pris på.
Nylig er også undervisning og eksamen i «overgangsemnet» patologi og farmakologi
(MEDOVERG4.ÅR) gjennomført for kull 1. Denne ordningen gjelder for årskullene 2013 og 2014, som
går inn i den nye studieplanen fra og med 7. semester. Det er en krevende ordning både for
fagmiljøene og studentene, selv om det har vært gjort mye for at dette skal bli så godt som mulig.
11. og 12. semester
Semesterskissen for 11. semester ble levert til fastsatt frist 1. februar, og etter høringsrunde ved
institutter og øvrige semesterstyrer ble den behandlet av Programutvalg for medisin (PUM) i møte
22. februar. I semesteret er det en utvidet praksisperiode i allmennmedisin på 6 uker for alle
studentene, og klinisk undervisning i et bredt spektrum av temaer.
Neste og siste skisse i studieplanen – 12. semester – blir levert fra semesterstyret innen 1. mai. Den
skal behandles i PUM 7. juni. Før den tid skal det også være et halvdags studieplanseminar med 12.
semester som tema. Hold av formiddagen 11. mai til dette!
I 11. - og enda mer i 12. semester - skal mange fag undervises, og vi skal gi studentene trening i å
bruke forskjellige fag inn mot samme problemstilling og inn i den samme kliniske sammenhengen.
Dette er utfordrende, og semesterstyrene jobber godt med å finne en god balanse mellom å vise
integrasjon og sammenheng og samtidig lage undervisningsopplegg som er praktiske og
gjennomførbare.
OSCE
Tredje pilot for eksamen i OSCE arrangeres onsdag 3. mai, og denne gang er det kull 14A som får
anledning til å melde seg på. Nå som Medisinsk ferdighetssenter i BB-bygget er ferdigstilt vil dette
være en arena for eksamensopplegget i OSCE videre.
Ressursgruppen for OSCE er styrket de siste par månedene, nå med Ketil Grong (K2) som leder av
gruppen. Den er i tillegg supplert med representanter fra semesterstyrene, og intensjonen er at det
skal planlegges stasjoner og oppgaver som bygger på kunnskap og ferdigheter på tvers av semestre.
Evaluering av ny studieplan
Nå i februar hadde vi besøk av programsensor for medisin Charlotte Ringsted, og et av temaene som
ble drøftet med henne var en plan for evaluering av den nye studieplanen. Her hos oss ledes dette av
vår pedagog Monika Kvernenes, og det blir utviklet rasjonelle metoder for å få til evaluering både av
planen og av undervisningen og studentenes læringssituasjon.

Elektive perioder
I et eget temamøte 19. januar 2017 vedtok Programutvalg for medisin emnebeskrivelsene for en del
av de elektive kursene, og under fanen «Emner» ligger nå en liste over disse kursene tilgjengelig for
studentene: http://www.uib.no/mofa/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet
Videre i vårsemesteret blir det vedtatt emnebeskrivelser for flere kurs, og studenter som skal ta
elektive kurs for første gang i januar 2018 begynner å innse hvilke positive muligheter dette gir!
Tidlig praksis
To nye runder med tidlig praksis ble gjennomført i januar måned; første to dager med praksis på
sykehusavdelinger for studentene på kull 16 (2. semester) og tredje runde med praksisdager for
studentene på kull 15 (4. semester). Ordningen får stadig positiv evaluering, og praksis i 2., 3. og 4.
semester vil bare justeres lett til neste gjennomføring. Praksisperiodene i 5. og 6. semester skal
brukes mer rettet mot praktisk pasientundersøkelse, og det detaljerte opplegget er under arbeid.
Halvdagsseminar 15. mars
Det er sendt ut invitasjon og program til tidligere annonsert formiddagsseminar om ny studieplan
onsdag 15. mars. Tema for seminaret er vurderingsformer/eksamen.
Påmelding til seminaret gjøres på denne lenken; https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3040566
Frist for påmelding: tirsdag 7.mars 2017.
Vi minner om at oppdaterte oversikter over bl.a. fagansvarlige, representanter i semesterstyrer og
innleverte semesterskisser er å finne på ressurssiden for gruppen Medisin 2015 på Mitt UiB (krever
pålogging) - https://mitt.uib.no/courses/2591

Beste hilsen,
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