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Universitetet i Bergen 
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Fakultetsstyret nedsatte 230610 en prosjektgruppe som skulle levere en utredning om behovet 
for en større endring av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin både i forhold til struktur, 
læringsmetoder og innhold. Utredningen skulle ferdigstilles i løpet av høstsemesteret 2010.  
 
Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 
 
Professor Kjell Haug (leder) 
Professor Steinar Hunskår 
Professor Eystein Husebye 
Professor Anne Christine Johannessen 
Professor Trond Markestad 
Stud med Maria Mellemstrand 
Seniorkonsulent Torunn Valen Mikalsen  
Post-doc Ingvild Sandøy 
Professor Olav Tenstad 
 
Prosjektgruppen har hatt 2 heldagsmøter og flere halvdagsmøter. I tillegg har gruppen vært på 
studietur til Oslo og hatt møte med programsensor Per Brodal, vært på omvisning på 
Ferdighetslaboratoriet på Rikshospitalet, hatt møte med direktør Bjørn Guldvog og staben i 
Helsedirektoratet, hatt møte med dekanatet ved Det medisinske fakultet ved NTNU og 
omvisning på St Olavs hospital. Prodekanus Gottfried Greve deltok på besøket ved NTNU og 
i Helsedirektoratet. Prosjektgruppen har også hatt møte med studentrepresentantene for 
medisinerstudiet ved MOF og med Programutvalget for medisin. Programsensor Per Brodal 
har kommentert komiteens forslag. 
 
Vi oversender her vårt forslag til styrende prinsipper for en revisjon av profesjonsstudiet i 
medisin ved UiB.  
 
 
 
På vegne av prosjektgruppen 
 
 
Kjell Haug  
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Bakgrunn 
 
 
Som en følge av den eksplosive kunnskapsutviklingen som skjer innenfor medisin har det de 
senere år blitt stadig økende interesse for hvordan en skal klare å formidle denne kunnskapen 
til medisinske studenter. Samtidig ønsker en å beholde de ytre rammene rundt 
medisinerstudiet; ca 5500 undervisningstimer fordelt på 6 år. Det betyr at stadig mer stoff blir 
forsøkt presset inn i studiet og studenter og lærere opplever en ”curriculum overload”. 
 
Det har derfor blitt tvingende nødvendig å diskutere hva vi vil at medisinske studenter skal 
lære mens de studerer, hvordan de skal lære det og hva de skal kunne når de forlater 
universitetene. 
 
Det er 2420 medisinske utdanningsinstitusjoner i verden i dag. WONCA-konferansene har 
blitt et speilbilde av den internasjonale interessen for medisinsk undervisning. Disse årlige 
konferansene samler flere tusen delegater og i september 2010 var delegater fra 80 nasjoner 
samlet for å diskutere temaer som: 

 
 Building a curriculum for the future 
 Educating physicians for the future 

 
Flere av de høyest rangerte universitetene i Europa, USA og Canada er ledende i diskusjonen 
rundt nye studietilbud og nye pedagogiske prinsipper i medisinerutdannelsen. I Europa er det 
spesielt Maastricht, Oxford, Glasgow og Karolinska som fører an, mens det i USA er 
Harvard, Duke, UCSF og Virginia Tech og i Canada McMaster og UWO. 
 
Noen nettsteder som er mye referert er: 

- Canada: http://meds.queensu.ca/medicine/obgyn/pdf/CanMEDS2005.booklet.pdf 
- Skottland: http://scottishdoctor.org/  
- England: http://www.gmc-uk.org/undergraduate_education_publications.asp#1 

 
Innenfor EU systemet er det utarbeidet rammedokumenter for medisinsk grunnutdanning 
blant annet presentert av Cumming AD, Ross MT (2008) The Tuning Project (medicine) - 
learning outcomes / competences for undergraduate medical education in Europe. Edinburgh: 
The University of Edinburgh. Available online: www.tuning-medicine.com.  
 
I november 2010 hadde The Lancet en 36 siders oversiktsartikkel om medisinsk utdannelse 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61854-5/fulltext. 
 
Å lage en ny studieplan for medisin er en stor oppgave som har store implikasjoner for hele 
virksomheten ved et medisinsk fakultet. Et slikt arbeid bør derfor være meget godt begrunnet 
og ha en langsiktig målsetning. Selve arbeidet med en ny studieplan vil i beste fall kunne 
gjøres på 2-3 år. Deretter vil det ta 6 år før hele planen er implementert og det vil ta nye 3-5 år 
før en kan evaluere den nye studieplanen. Bare anleggs- og evalueringsarbeidet vil derfor ta 
10-12 år. Hovedprinsippene i en ny studieplan må ha en levetid på minst 10 år etter at den er 
implementert og evaluert. Vi snakker derfor om en studieplan som bør være gyldig fram til 
2030. Innefor et så langt tidsperspektiv vil mye kunne skje i samfunnet og innen akademisk 
medisin og en studieplan må derfor også ha tilstrekkelig fleksibilitet til å fange opp nye behov 
uten at dette nødvendigvis rokker ved hovedprinsippene for studieplanen. 
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Prosjektgruppen mener at mandatet for studieplanrevisjonen er ambisiøst og velbegrunnet. 
Undervisning og forskning er i prinsippet likeverdige oppgaver for et universitet og disse 
oppgavene er kvalitativt og kvantitativt avhengige av hverandre. God undervisning 
forutsetter god forskning og vice versa. Vi forstår det slik at fakultetsledelsen ønsker en 
betydelig omlegging av nåværende studieplan i medisin. Prosjektgruppen har derfor valgt 
å diskutere hvilke muligheter vi har for å etablere en ny studieplan for profesjonsstudiet i 
medisin. Vi mener at planleggingen av en omfattende studieplanendring må skje i tre 
etapper: 
 
1. innsamling av relevant grunnlagsmateriell 
2. diskusjon av overordnede og styrende prinsipper 
3. detaljplanlegging av ny studieplan 
 
Prosjektgruppen har sett det som sin oppgave å arbeide med punkt 1 og 2. Vi mener det er 
en fordel at vi venter med punkt 3 til det er oppnådd en bred enighet på fakultetet om de 
styrende prinsippene som skal gjelde for en ny studieplan.  
 
Profesjonsstudiet i medisin og odontologi er grunnstammen i undervisningsoppdraget til 
Det medisinsk-odontologiske fakultet. De øvrige studieprogrammene på fakultetet er i stor 
grad et resultat av den faglige kompetansen som er bygd opp rundt disse to studiepro-
grammene. 
 
Når vi skal diskutere et nytt studieprogram for profesjonsstudiet i medisin har vi valgt å 
planlegge dette uten hensyn til de øvrige studieprogrammene som MOF i dag har ansvaret 
for. Vi mener det vil forkludre diskusjonen om vi allerede i utgangspunktet skal ha en 
prosess hvor alle andre studieprogrammer på fakultetet også skal trekkes inn i 
planleggingen. Tilpasningen til de øvrige studieprogrammene må etter vår mening komme 
i sluttfasen når hovedstrukturen for medisinerutdannelsen er lagt. 
 
Prosjektgruppen har sett det som helt nødvendig å få en oversikt over hvordan 
profesjonsutdannelsen i medisin foregår ved de øvrige universitetene i Norge. Det har 
også vært ønskelig å få en oversikt over forholdene i Danmark og Sverige og innenfor 
EU-systemet. Prosjektgruppen har besøkt UiO og NTNU og hatt kontakt med UiT. 
Gruppen har også hatt eget møte med Helsedirektoratet og med programsensor Per 
Brodal. Det har vært møte med Programutvalget for medisin og med representanter for de 
fleste av dagens kull på medisinerstudiet. Noen av rapportene fra disse møtene er samlet i 
vedlegget. 
 
Mange av studentene på profesjonsstudiet i medisin er ikke fornøyd med dagens 
studietilbud. Studentene klager på dårlig pedagogikk, mye overlapping, manglende 
engasjement blant lærerne, lærere som ikke møter opp, evalueringsrapporter som ikke blir 
fulgt opp, manglende målbeskrivelser, manglende overordnet struktur og målsetning og 
flere år av studiet hvor det er lite kontakt med klinisk medisin. Det er også et alvorlig 
signal at antallet primærsøknader til medisin i Bergen har vist fallende tendens de senere 
årene sammenlignet med de andre studiestedene. 
 
Prosjektgruppen har satt seg som mål å foreslå styrende prinsipper for en ny studieplan for 
medisin som tilfredsstiller de kravene som er formulert i den strategiske planen for 
fakultetet som ble vedtatt 01 juli 2010. 
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Prosjektgruppen foreslår følgende: 
 
 
Målsetningen med studiet: 
 
At den overordnede målsetning for profesjonsstudiet i medisin ved UiB er  å gi studentene 
en solid faglig plattform slik at de er kvalifisert for turnuslisens og kan starte turnustjeneste 
eller starte i nybegynnerstillinger innenfor en hvilken som helst medisinsk spesialitet. 
Studiet skal således være en grunnutdannelse for all videre spesialistutdannelse. Studiet 
skal gi studentene en bred og faglig oppdatert kunnskapsbase og evnen til ny 
kunnskapshåndtering og kritisk kildesortering. 
 
 
 
Opptak til studiet: 

 
Komiteen foreslår at opptak til medisinerstudiet skjer to ganger i året (august og februar). 

 
Vi foreslår at opptaket av nye studenter skjer i august og i februar (”Oslo-modellen”). 
Begrunnelsen for dette er at vi bør ha et opptak som er tilstrekkelig robust til å tåle en økning i 
antallet studenter fra 150 per i år i dag til 200-225. Helsedirektoratet har flere ganger, og 
senest i vårt møte med dem i oktober 2010 gjentatt at det er en overordnet målsetning at 
Norge bør øke utdanningskapasiteten av medisinske studenter med ca 200 per år på 
bekostning av utenlandske studieplasser i medisin. En forventer da at 50-75 nye studieplasser 
må opprettes ved UiB.  
Den andre begrunnelsen for opptak to ganger i året er at vi ikke kan fortsette å kreve at 
halvparten av studentene skal ta en pause på ett semester midtveis i studiet. Ingen av de andre 
lærestedene i Norge har en slik studiemodell og UiB bør avvikle denne ordningen. 
 
 
Komiteen foreslår at opptaket til odontologistudiet skjer samtidig med opptaket til høstkullet 
i medisin i august og at opptaket til ernæringsstudiet og farmasi-studiet skjer samtidig med 
opptaket til vårkullet i medisin i februar. 
 
Det er i dag samundervisning for studentene i medisin, odontologi, ernæring og farmasi. 
Komiteen mener det vil være riktig bruk av undervisningsressursene om samundervisningen 
fortsetter. Vi vil imidlertid argumentere for at opptaket av odontologistudenter skjer i august 
sammen med opptaket av halvparten av medisinerstudentene og at disse følger hverandre i 
den basalmedisinske undervisningen de første 2 studieårene. 
Opptaket av studenter til ernæringsstudiet og farmasistudiet skjer i februar sammen med 
opptaket av andre halvdel av medisinerstudenter og disse studentene følger hverandre de 
første 2 studieårene. 
Fordelen med et slikt opptak er at høstkullet og vårkullet blir omtrent like store. Dessuten vil 
det være en mer homogen studentmasse på hvert kull og undervisningen blir enklere å 
organisere på odontologi, ernæring og farmasi enn om disse studentene også skulle taes opp to 
ganger i året. 
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Timeplanfestet undervisning: 
 
Kjernearbeidstiden for studenter defineres til 0800-1500 mandag til fredag for 
timeplanfestet undervisning. En hel eller to halve dager gjøres undervisningsfri. 
 
Komiteen forutsetter at medisinerstudenter er fulltidsstudenter og foreslår en kjernearbeidstid 
fra 0800-1500 5 dager i uken. I dag har MOF en ordning med undervisningsfri på onsdager. 
Vi mener dette er en uheldig ordning fordi dette har utviklet seg til å bli en dag hvor en del 
studenter tar faste bijobber eller gjøre andre ikke-studierelaterte aktiviteter. Onsdagsfri skaper 
også problemer i forhold til kurs, utplasseringer og annen faglig aktivitet. 
Samtidig ser komiteen behovet for at en formiddag (0800-1200) og en ettermiddag (1230-
1500) i uken gjøres undervisningsfrie slik at studentene kan gjøre andre oppgaver som må 
utføres i arbeidstiden. Hvilken formiddag og hvilken ettermiddag som velges kan variere fra 
uke til uke, men summen av timeplanfestede fritimer skal stemme i løpet av et semester. Vi 
vil ikke anbefale at mandag eller fredag gjøres undervisningsfrie 
 
 
Det skal maksimalt være 20 timeplanfestet undervisningstimer per uke. Det skal være max  
10 (evt 8)  timer forelesninger per uke. Den resterende timeplanfestede undervisningen skal 
følge andre studentaktiviserende læringsformer. Studentene skal ha minimum 14 timer 
egen lesetid per uke innenfor den definerte kjernearbeidstiden. Denne hovedregelen skal 
gjelde for den samlede undervisningsplanen i hvert semester, men kan tilpasses i forhold til 
utplasseringer og kurs innenfor et semester. 20 timeplanfestet undervisningstimer kan 
overskrides hvis det dreier seg om pasientnær virksomhet, enten den er lærerstyrt eller del 
av obligatorisk tilstedeværelse på poliklinikker eller avdelinger. 
 
Komiteen mener det er en overordnet målsetning å redusere antallet undervisningstimer. I dag 
er det internasjonalt fokus på ”curriculum overload” fordi hvert fag på medisin har økt sitt 
kunnskapsvolum og alle fagområder har forsøkt å presse stadig mer av sitt stoff inn i 
studieplanen. Studentene sier derfor at de i dag forventes å være flere steder samtidig og at de 
må velge om de vil gå på forelesninger eller lese på egenhånd. 
Komiteen foreslår at det settes et tak på maksimalt 20 timeplanfestede undervisningstimer per 
uke (alle former for undervisning). Det skal maksimalt være 10 timer forelesninger per uke. 
Studentene skal ha minimum 14 timer egen lesetid per uke innenfor definert  kjernearbeidstid. 
Denne hovedregelen må håndheves med fleksibilitet fordi noen uker vil være fylt opp med 
mer undervisning pga kurs, utplasseringer, med mer. Den samlede undervisningstiden i løpet 
av et semester skal imidlertid tilfredsstille disse overordnede krav til timeplanfestet 
undervisning. 
 
 
Organisering av studiet: 
 
Studieåret deles i tre: høstsemester på 18 uker ( august til desember), vinterkurs på 4 uker 
(januar), vårsemester på 18 uker (februar til juni). Samme undervisning gjentaes høst og 
vår. Undervisningen i høstsemesteret for høstkullet tilsvarer undervisningen i vårsemester 
for vårkullet. Vinterkursene er roterende spesialkurs som er obligatoriske, men hvor den 
enkelte student kan bestemme når de vil følge det enkelte kurset og om de vil ta kurset en 
eller flere ganger. Vinterkursene kan være åpent for flere kull. Dette vil gi studentene 
større fleksibilitet. 
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Komiteen foreslår at det lages to like lange semester, hver på 18 uker: 
 Høstsemesteret fra uke 33 til uke 50 
 Vårsemesteret fra uke 5 til uke 24 (inkl påske) 
 I tillegg foreslår komiteen 4 uker vinterkurs fra uke 1 til uke 4. 

Argumentene for en slik semesterinndeling vil være at høstsemesteret og vårsemesteret er like 
lange og kan bygges opp på nøyaktig samme måte. I forhold til internasjonal utveksling vil 
denne semesterinndelingen passe med semesterinndelingen ved utenlandske læresteder. 
Vinterkursene i uke 1-4 er tenkt som kurs som gjentaes hvert eller hvert annet år og som 
studentene kan følge en eller flere ganger avhengig av interesse og behov 
 
 
Studiet organiseres i 3 perioder hver på 2 år. Det legges opp til spiralundervisning hvor 
hver 2-års periode er en ”runde” i spiralen. 
 
Hensikten med en slik inndeling er at studentene skal oppleve en gradvis utvikling fra 
basalbiologisk forståelse og basal klinisk innsikt til syntese og integrasjon av medisinsk 
kompetanse. 
 
 
Det legges til rette for inntil 60% undervisning med andre studieprogrammer i prekliniske 
fag i 1-2 studieår. Resten av undervisningen i 1-2 studieår skal være profesjonsbyggende og 
bare beregnet på medisinerutdannelsen. Det skal legges mer vekt på utøving av legeyrket i 
undervisningen allerede fra første studieår. 
 
Vi har tidligere argumentert for å opprettholde samundervisning ut fra ressurshensyn. 
Samundervisning kan også gi mulighet for at studentene lærer å samarbeide med andre 
profesjonsgrupper. Det er samtidig viktig at studentene helt fra begynnelsen av studiet får 
profesjonsbyggende undervisning slik at de kan identifisere seg med framtidige 
yrkesoppgaver og roller. Komiteen foreslår derfor at minimum 40% av undervisningen de 
første to studieårene bare er beregnet på medisinerutdannelsen og at en har tilsvarende tilbud 
til studentene på odontologi, ernæring og farmasi. 
 
 
1-2 studieår: Anslagsvis 60% av den timeplanfestede undervisningen er i prekliniske fag 
med hovedvekt på basalbiologisk forståelse mens anslagsvis 40% er i kliniske/ parakliniske/ 
samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på lege-pasientrelasjoner, anamneseopptak, 
kommunikasjon, undersøkelsesmetoder, etikk, praksisutplassering 
 
1-2 studieår bør ha en overvekt av prekliniske fag med fokus på basalbiologisk forståelse. Der 
det er mulig bør en lærer fra preklinikken samarbeide med en kliniker/parakliniker slik at 
studentene også i denne delen av studiet ser relevansen i forhold til klinisk medisin. Komiteen 
foreslår at denne undervisningen står for 60% av den samlede undervisningen de første 2 
årene. 
De resterende 40% av undervisningen skal være profesjonsbyggende undervisning med 
hovedvekt på lege-pasientrelasjoner, anamneseopptak, kommunikasjon, enkle 
undersøkelsesmetoder, etiske problemstillinger, samfunnsmedisin, epidemiologi, statistikk, u-
lands medisin og praksisutplasseringer. 
 
 



 9

3-4 studieår: Anslagsvis 70% av timeplanfestet undervisning er i kliniske/ 
parakliniske/samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på diagnostisk prosess og 
diagnostiske metoder (kasuistisk forløpsundervisning, case-undervisning, utplassering på 
sykehus og i allmennpraksis). Anslagsvis 30% er i prekliniske fag som tematisk legges opp 
mot den kliniske undervisningen. 
 
3-4 studieår bør ha en ha hovedvekt på diagnostisk prosess og diagnostiske metoder. 
Undervisningen bør i stor grad være kasuistisk (eks: pasient med magesmerter) og følge 
pasienten gjennom den diagnostisk prosess fra tidlig symptomatologi til diagnostisk 
avklaring. Studentene må lære EBM-basert diagnostikk, klinisk epidemiologi, symptomenes 
prediktive verdi, samarbeidet mellom 1 og 2 linjetjenesten i den diagnostiske prosessen, 
samarbeidet mellom klinikk og paraklinikk. Studentene skal i denne perioden utplasseres i 
allmennpraksis, på sykehjem, DPS’er og på forskjellige sykehuspoliklinikker og avdelinger. 
Denne undervisningen skal samlet stå for 70% av undervisningen i denne 2-års perioden. 
De resterende 30% skal være undervisning med hovedvekt på basalbiologisk forståelse av 
kliniske problemstillinger. Denne undervisningen kan bli gitt i samarbeid mellom preklinikere 
og klinikere/paraklinikere. 
 
 
5-6 studieår: 90% av timeplanfestet undervisning er i kliniske/parakliniske/ 
samfunnsmedisinske fag med hovedvekt på terapi og håndtering av kroniske sykdommer. 
De resterende 10% er i prekliniske fag som tematisk gir en basalmedisinsk forståelse av 
terapeutiske prosedyrer.  
 
5 studieår og 6 studieårs 1. semester skal ha hovedvekt på behandling av sykdom og 
håndtering av kroniske sykdommer og skader. Undervisningen skal være basert på 
kasuistikker der det er mulig. Behandling i 1 og 2. linjetjenesten må integreres. Studentene må 
få en forståelse av at behandlingen i allmennpraksis kan være forskjellig fra behandlingen på 
sykehus eller sykehjem. Denne undervisningen skal utgjøre 90% av undervisningen disse 3 
semestrene.  
De resterende 10% av undervisningen skal være preklinisk undervisning med hovedvekt på 
basalbiologisk forståelse av terapeutiske prinsipper. Denne undervisningen blir gitt av 
preklinikere i samarbeid med klinikere. 
 
 
Siste semester blir i all hovedsak integrert case-basert undervisning av komplekse 
medisinske tilstander og trening i å bruke kunnskaper fra basalfag og klinikk til å oppnå 
gode og evidensbaserte beslutninger. På dette stadiet i studiet skal studentene kunne 
redgjøre for rasjonalet bak valg av metode og kunne vurdere metodens sensitivitet og 
spesifisitet.  
 
Siste semester (12.semester) skal bare være integrert case-undervisning med fokus på 
diagnostikk, behandling, teamarbeid, prognostiske faktorer, rehabilitering. Ingen nye fag skal 
introduseres i siste termin. Studentene skal bruke mye tid på ferdighetssenteret og forberedes 
til OSCE-eksamen. Undervisningen skal preges av den forestående hovedeksamen. 
Studentene skal vite hva de kan bli eksaminert i både skriftlig og muntlig gjennom klart 
definerte læringsmål. Det skal være en klar sammenheng mellom undervisningen i siste 
semester og det de blir eksaminert i på hovedeksamen. 
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Integrert undervisning: 
 
Det bør være en målsetning å ha mer integrert undervisning hvor 2 lærere fra forskjellige 
fagområder (f eks allmennpraktiker-ØNH-lege, gastrokirurg-gastroenterolog eller 
farmakolog- indremedisiner) er tilstede samtidig og bidrar til undervisningen gjennom 
kliniske diskusjoner. Undervisningen i prekliniske fag bør også samkjøres med den øvrige 
undervisningen, hvor noe av undervisningen foregår med 2 undervisere (f.eks prekliniker-
kliniker eller prekliniker-parakliniker). 
 
Gjennom hele studiet bør det legges opp til en betydelig grad av integrert undervisning hvor 
minst 2 lærere er tilstede samtidig og deltar aktivt i undervisningen. Hensikten er at 
studentene skal se betydningen av forskjellige innfallsvinkler til samme problemstilling og 
lære betydningen av å tenke horisontalt og vertikalt i utredning og behandling. Når 
undervisere fra prekliniske fag underviser sammen med klinikere og/eller paraklinikere skal 
dette gjøre at studentene forstår kunnskapsbroen mellom basalfagene og paraklinikken/ 
klinikken. 
 
 
Allmennmedisinsk undervisning introduseres tidlig i studiet og må integreres med den 
øvrige kliniske undervisningen slik at studentene under hele studiet opplever kontinuitet i 
utredning og behandling på forskjellige nivåer i helsevesenet. 
 
Komiteen foreslår at allmennmedisin introduseres tidlig i studiet og får en sentral plass i hele 
den kliniske delen av studiet fordi de fleste pasienter utredes og ferdigbehandles i 
allmennpraksis. Også de pasientene som innlegges på sykehus har i de fleste tilfeller vært i 
kontakt med allmennlege eller legevakt før innleggelsen og skal tilbake til allmennlegen etter 
at sykehusbehandlingen er avsluttet. Allmennpraksis er en viktig læringsarena pga den store 
bredden av medisinske problemstillinger. Studentene må forstå hvordan utredning og 
behandling skjer på forskjellige nivåer i helsevesenet. 
 
 
Studentene må gjennom hele studiet lære betydningen av klinisk epidemiologi og at 
sykdommer ikke nødvendigvis skal behandles likt i 1 og 2 linjetjenesten. 
 
Det er viktig at studentene gjennom hele studiet lærer at symptomenes prediktive verdi er 
forskjellig i primærhelsetjenesten og i 2.linjetjenesten. Klinisk epidemiologi må derfor være et 
fag som studentene møter gang på gang gjennom hele den kliniske delen av studiet. 
Studentene må også lære hvorfor samme sykdom ikke nødvendigvis behandles likt i 1 og 2 
linjetjenesten. En slik forståelse blir best formidlet hvis allmennlege og spesialist underviser i 
fellesskap. Integrert undervisning vil derfor være viktig gjennom store deler av den kliniske 
undervisningen. 
 
 
Studentene må forstå begrunnelsen for Samhandlingsreformen og nødvendigheten av å 
samarbeide horisontalt og vertikalt i helsevesenet. Studentene må forstå at 
Samhandlingsreformen er like viktig i 1. og 2. linje tjenesten. 
 
Medisinske studenter og leger må bli flinkere til å samarbeide både i team og i vertikale 
strukturer. Mye av kritikken som i dag blir rettet mot norsk helsevesen går på manglende 
samarbeid og kommunikasjon. Dette har konsekvenser for kvaliteten på de tjenester som blir 
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gitt i helsevesenet og det har helseøkonomiske konsekvenser. Samhandlingsreformen vil være 
en sentral og gjennomgripende reform i norsk helsevesen i de kommende årene og det er 
nødvendig at denne reformen blir dypt forankret i en ny studieplan i medisin 
 
 
Viktige undervisningsarenaer utenfor UiB/HUS: 
 
Studiet må tilpasses de utfordringer helsevesenet møter de neste 10-20 årene. Behandling 
av kroniske sykdommer og helseproblemer blant eldre må bli et sentralt tema i 
undervisningen. Sykehjemmene må bli en viktig læringsarena og sykehjemsleger må 
trekkes aktivt inn i gruppebasert undervisning på samme måte som på samarbeidende 
sykehus 
 
Sykehjemmene er en undervisningsarena som foreløpig har vært lite brukt i undervisningen. 
Med den kommende eldrebølgen og med en forventet kraftig opptrapping av antall leger som 
skal arbeide med aldersmedisin og geriatri er det helt nødvendig å ta i bruk sykehjemmene i 
undervisningen av medisinske studenter. Komiteen foreslår at studentene er utplassert på 
sykehjem i flere omganger over flere uker i løpet av studiet og at de får gruppebasert 
undervisning og egen trening i klinisk arbeid mens de er utplassert. Undervisningen bør ledes 
av ansatte leger på sykehjemmet som knyttes til fakultetet gjennom bistillinger. Dette kan 
også være med på å løfte faget aldersmedisin akademisk. 
 
 
Utplasseringen av studenter i allmennpraksis må styrkes gjennom hele studiet. 
 
Utplassering i allmennpraksis er allerede innarbeidet i nåværende studieplan ved UiB, men 
utplasseringen er den korteste blant de fire universitetene i Norge og denne bør øke i omfang i 
en ny studieplan. Studentene bør utplasseres i 3 omganger, en gang i hver 2 års periode i 
studiet, hvor fokus ved første utplassering er kommunikasjon og lege-pasient-relasjoner, ved 
andre utplassering diagnostikk og ved tredje utplassering behandling og oppfølging. 
 
 
Utplasseringen av studenter på andre sykehus i regionen må opprettholdes. Lokalsykehus 
som i dag ikke brukes til studentundervisning bør trekkes inn i utplasseringen. Det må 
legges til rette for mest mulig ”bed-side teaching” og arbeid på sykehusavdelinger og 
poliklinikker mens studentene er utplassert. 
 
Utplassering på andre sykehus i regionen og på DPS’er må opprettholdes på nåværende nivå. 
Disse utplasseringene får jevnt over god evaluering og har funnet sin form. Hensikten med 
utplasseringen er å gi mer klinisk smågruppeundervisning, kliniske demonstrasjoner, erfaring 
i praktisk klinisk arbeid, bed-side teaching og poliklinisk arbeid. Det er ikke en målsetning å 
overføre deler av den øvrige formal-undervisningen (forelesninger/plenumsundervisning) til 
samarbeidende sykehus og DPS’er. Derimot kan det være aktuelt å hente inn forelesere fra 
disse samarbeidende institusjonene til plenumsundervisning ved UiB. 
 
 
 
Fakultetet må legge til rette for økt internasjonal studentutveksling selv om det går på 
bekostning av noe av den undervisningen som blir gitt fra UiB. Internasjonal utveksling 
har en egenverdi. Det er studentenes ansvar å sørge for at de skaffer seg den kunnskapen 
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de eventuelt har gått glipp av mens de har vært på utveksling før de avslutter studiet. Da vil 
de uansett kunne bli testet i alle fag som er undervist i løpet av studiet (se punkt om 
avsluttende eksamen). 
 
UiB har en overordnet målsetning om å legge til rette for økt bilateral utveksling av studenter. 
Fakultetet har gode erfaringer med å sende studenter til Kampala i Uganda og Velore i India i 
tillegg til at mange studenter på egenhånd og i samarbeid med studieadministrasjonen på 
fakultetet skaffer seg studieplasser ved andre universiteter, først og fremst i Europa. Fakultetet 
bør intensivere arbeidet med å lage bilaterale utvekslingsavtaler med flere universiteter i 
utlandet. Komiteen mener at det faglige utbyttet av utveksling med andre skandinaviske 
universiteter kan være vel så stort som mer eksotiske utvekslingsmål og vil argumenter for at 
vi ikke ”går over bekken etter vann” 

 
Det må tilbys et eget engelsk språklig semester til utenlandske studenter. Komiteen foreslår 
et engelskspråklig kurs i public health  (inkl skandinaviske velferdsmodeller) og global 
health. Komiteen vil ikke anbefale at vi omgjør et av de kliniske fagene til engelsk-språklig. 
 
Komiteen mener det vil være behov for et engelsk-språklig tilbud til en del studenter som 
kommer til vårt fakultet. Ved de tre andre universitetene i Norge har en valgt et engelsk-
språklig mor-barn semester. Vi mener derfor at vårt fakultet bør velge et alternativt opplegg 
og foreslår at fakultetet tenker sambruk med andre studieprogrammer på fakultetet slik at også 
utvekslingsstudenter fra odontologi, ernæring og farmasi vil kunne nyttiggjøre seg tilbudet. 
Komiteen foreslår derfor at det opprettes et engelsk-språklig undervisningstilbud i public 
health med fokus på de skandinaviske helse- og velferdssystemer kombinert med global 
health. Det er stor interesse for skandinaviske helse- og velferdssystemer blant studenter 
utenfor Skandinavia. I tillegg har fakultetet betydelig kompetanse på global helse og vi mener 
denne kombinasjonen kan gi et godt undervisningstilbud for engelsk-språklige studenter som 
vil tilbringe et semester ved MOF. 
 
 
Bruk av lærerkrefter/undervisningsressurser: 
 
I store fag med mange lærere kan en velge å fordele undervisningsoppgavene slik at en 
lærer enten underviser i høstsemesteret eller i vårsemesteret. Antallet forelesninger foreslås 
redusert og den frigjorte undervisningskapasiteten foreslås brukt til andre gruppebaserte 
undervisningsformer 
 
Når vi foreslår å ta opp studenter i august og februar betyr det at samme undervisning blir gitt 
etter samme mal i høstsemesteret og vårsemesteret. Store fag med mye lærekrefter vil kunne 
disponere staben slik at den ene halvparten av staben underviser i høstsemesteret og den andre 
halvparten i vårsemesteret. En slik løsning vil innebære at halvparten av staben i hovedsak 
driver undervisning i ett semester og ikke har undervisningsoppgaver i neste semester. 
 
 
UiB sin generelle arbeidstidsfordelingen (46% undervisning, 46% forskning og 8% 
administrasjon) må dokumenteres for alle vitenskaplig ansatte gjennom 
undervisningsregnskap og /eller annen dokumentasjon. Veiledning av phD kandidater i 
skrivefasen hvor veileder er medforfatter bør defineres som forskning og ikke undervisning. 
Komiteen foreslår derfor at bare første halvparten av tiden som brukes til veiledning av 
phD kandidater defineres som undervisning. 
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Undervisningsregnskapet som ble gjennomført på fakultetet i 2008 og kartlegginger som er 
foretatt ved enkelte institutter har vist at det er en viss overkapasitet av lærekrefter. Noe av 
årsaken til dette har vært at en har tilsatt mange lærere i småfag pga deres spesialkompetanse. 
Mye av den undervisningen som blir gitt krever imidlertid ikke denne type spesialkompetanse 
og vi må være villige til å bruke den ledige undervisningskapasiteten til mer generell 
undervisning, spesielt gruppebasert undervisning. 
Fordelingen mellom undervisning/forskning og administrative oppgaver må etterleves av alle 
vitenskaplig ansatte både i bistillinger og hovedstillinger. Vi mener det er nødvendig å endre 
reglene for rapportering av veiledning av phD-kandidater. 
 
 
For å få mer kontinuitet og helhet i undervisning er det en overordnet målsetning at hver 
student møter færre lærere i hvert enkelt av de store fagene og at disse dekker et bredere 
tematisk undervisningsområde. 
 
Studentene opplever det som et problem at de må forholde seg til mange lærere som hver for 
seg har få undervisningstimer. Dette skaper diskontinuitet i undervisningen, mye overlapping 
og manglende fokus på fagets målbeskrivelse. Ved enkelte utenlandske læresteder har en tatt 
konsekvensen av dette og begrenset antallet lærere som hvert enkelt kull møter 
 
 
Faglig ledelse og administrasjon av undervisningen:  
 
Vi foreslår en sterkere styring av undervisningen, både kvalitativt og kvantitativt på tvers av 
instituttgrensene. Vi mener undervisningsoppdraget må løftes ut av instituttene og over på 
fakultetet som må administrere og koordinere undervisningen i samarbeid med 
Programutvalget. Programutvalget må bli et sterkt faglig styringsorgan.   
 
Det er ikke en tilstrekkelig sterk faglig og administrativ styring av undervisningen slik den 
blir gitt i dag. Det er et problem å organisere undervisningsopplegg som går på tvers av 
instituttgrensene. Det er vanskelig å lage en helhetlig studiemodell når ansvarsområdene er 
begrenset til de enkelte instituttene.  
Det har også blitt et problem at flere institutter er organisert rundt forskningsgrupper, mens 
undervisningen ikke er tilsvarende godt organisert. På flere institutter er det ikke tilstrekkelig 
styring av den undervisningen som blir gitt internt på instituttet. 
Vi foreslår at undervisningsoppdraget løftes ut av instituttene og over på fakultetet sentralt 
som disponerer de samlede undervisningsressursene. Fakultetet vil da kunne bruke disse 
ressursene på en måte som tjener hele studieopplegget. 
 
 
Vi foreslår at det etableres et semesterstyre med en semesterleder for hvert semester (1-12).  
Alle fagene som undervises i semesteret er representert i semesterstyret. Semesterlederne 
for vårsemestrene er også ansvarlige for vinterkursene. Semesterlederne får faglige 
fullmakter i forhold til de fagene som undervises i deres semester både når det gjelder 
planlegging, gjennomføring og evaluering. Programutvalget består av de 12 
semesterlederne som internt velger en programutvalgsleder.  
 
Semesterlederen har utvidede fullmakter til å påse at formalundervisningen holdes innenfor 
fastlagte rammer, at de enkelte fag følger vedtatte målbeskrivelser og er ansvarlig for den 
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fagprøven som blir gitt ved avslutningen av hvert semester. Fakultetet vil kunne bruke 
lønnsmidler/annuumsmidler som incitament til vitenskaplig ansatte som påtar seg 
lederoppgaver innen undervisning. 
 
 
Alle studentene må få egen veilednings- og undervisningskompetanse. Alle studentene i 5. 
studieår skal under supervisjon veilede studentene i 1-4 studieår et semester. 5.års 
studentene skal samarbeide 2 og 2 om veiledning av en gruppe studenter. I den grad det er 
mulig bør 5. års studentene selv få velge på hvilket nivå i studiet de vil veilede studenter. 
 
Spesialisthelsetjenesteloven slår fast at utdanning av helsepersonell og forskning er 
blant sykehusenes hovedoppgaver. Alle leger skal kunne veilede og undervise annet 
helsepersonell og yngre kolleger. Det er derfor viktig at alle studentene får trening i å 
undervise og veilede mens de selv er studenter. Slik trening bør skje under supervisjon av 
fakultetets faste lærerstab. Komiteen foreslår at alle studentene i 5.studieår skal delta i 
veiledningen av studentene i 1-4 studieår. 5.års studentene kan samarbeide 2 og 2 om 
veiledningen av studentgrupper med 8 studenter i hver gruppe.  
Eksempel hvor hvert kull er på 100 studenter: 100 studenter fra 5. studieår gir 50 veilederpar. 
De skal veilede 400 studenter som er fordelt på 50 grupper a 8 studenter. Veilederne blir 
administrativt fordelt på studentgruppene. Det blir utarbeidet veiledningsmanualer for hvert 
årskull med oppgavene som gruppene skal arbeide med. Gruppene møtes med sine veiledere 1 
gang i uken eller 2 ganger i måneden. 
 
 
Komiteen anbefaler ikke omlegging til klassisk PBL undervisning, men argumenterer for 
mer problemorientert undervisning hvor en tar utgangspunkt i relevante kliniske 
problemstillinger. Dette vil være spesielt aktuelt i smågruppeundervisningen og i de siste 
semestrene av studiet. 
 
Komiteen har hatt en grundig diskusjon omkring PBL undervisning og konkludert med at vi 
ikke vil tilråde at vi legger om til klassisk PBL undervisning i Bergen. Begrunnelsen er at 
dette i seg selv er en meget stor studieplanomlegging som krever mye av hele lærerstaben. 
Med de store endringsforslag som komiteen allerede har foreslått mener vi at en omlegging til 
PBL vil bli en for stor oppgave. I tillegg er erfaringene fra andre studiesteder som har innført 
PBL undervisning at entusiasmen for denne undervisningsformen har en tendens til å avta 
med årene.  
Vi vil imidlertid argumenter for at vi tar i bruk mer problemorientert undervisning både i 
smågruppeundervisningen som skal ledes av 5.års studentene og i deler av den øvrige 
undervisningen, spesielt i klinikken og særlig i siste semester. 
 
 
Eksamen/ kunnskaps- og ferdighetstesting 

 
Det arrangeres en eksamen ved avslutningen av hvert semester hvor studentene testes i det 
de har lært i dette semesteret (halvparten av spørsmålene) og i de foregående semestrene i 
studiet . Spørsmålene til testen (MCQ) kan hentes fra en internasjonal databank og svarene 
behandles ”administrativt” uten eksaminator/ekstern sensor. Semestertestene vurderes med 
poenggradering og karakterer slik at studentene får tilbakemelding på hvordan de ligger an 
og kan følge egen faglig utvikling. Antallet poeng til hver av disse semestertestene kan 
danne grunnlag for en standpunktkarakter. I tillegg bør en ta i bruk tjenestekort som 
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dokumenterer at studentene har gjennomført praktisk/klinisk undervisning i hvert enkelt 
semester. 

 
Problemet med den kunnskapstestingen som gjøres ved MOF i dag er at studentene har 
undervisning i ett fag, deretter eksamen i det faget, så nytt fag og ny eksamen i dette faget 
osv. Resultatet av denne formen for læring og testing er at studentene blir detaljorienterte og 
lærer seg stoffet til eksamen, men glemmer mesteparten kort tid etter.  
Komiteen foreslår en total omlegging av kunnskapstestingen der det arrangeres en 
kunnskapstest ved avslutningen av hvert semester. Det er to alternative modeller som kan 
være aktuelle:  
En modell som brukes ved noen universiteter i utlandet er at studentene hvert semester får 100 
spørsmål (MCQ) fra en databank. Første semester klarer de fleste studentene ca 5%, neste 
semester 10% osv. Da kan de følge sin egen utvikling, samtidig som de får en forståelse av 
hva som forventes av dem innen de er ferdige med studiet. 
En annen mulighet er at studentene får spørsmål fra det de har hatt i siste semester + spørsmål 
fra det de har hatt i de foregående semestrene. Poenget er at studentene ut over i studiet hele 
tiden skal forholde seg til alt de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det 
siste semesteret. Det betyr også at spørsmålene de skal besvare må bli mindre detaljorienterte 
og mer problembaserte. 
Det finnes i dag internasjonale ”banker” hvor en kan kjøpe ferdig konstruerte og 
kvalitetssikrede kunnskapstester for de forskjellige nivåene i medisinerutdannelsen basert på 
MCQ. Disse er engelskspråklige og ”rettes” administrativt. Fordelen er at studentene kan 
følge egen læringskurve fra semester til semester. Man slipper alt arbeidet med retting av 
eksamensoppgaver og det er ikke nødvendig med ekstern sensor. Studenter som scorer lavt på 
disse testene kan kalles inn til veiledende samtale med studiekonsulent og/eller faglærer. 
 
 
Det arrangeres en 6 timers eksamen ved avslutningen av studiet hvor studentene kan bli 
spurt i alle fag (integrert eksamen med kasuistikker). Det blir samtidig arrangert en 
eksamen hvor studentene blir testet i praktiske prosedyrer, undersøkelsesteknikk, 
laboratorietester og kommunikasjonsferdigheter (OSCE). Det blir gitt en hovedkarakter ved 
avsluttende eksamen som sammen med standpunktkarakteren anføres på 
avgangsvitnemålet.    
 
Det arrangeres en stor skriftlig eksamen ved avslutningen av 12. semester hvor studentene blir 
eksaminert i stoff fra alle fag i studiet. Dette er en integrert eksamen med kasuistikker hvor 
hvert kasus tar opp problemstillinger fra flere fagområder. Kasuistikkene skal være bygd opp 
på samme måte som de problembaserte kasuistikkene de har trent på i 12.semester. 
Kunnskapstestingen skal være forutsigbar for studentene. Det skal være en klar sammenheng 
mellom den undervisningen de har hatt og kunnskapstestingen. 
Komiteen foreslår også at det arrangeres en OSCE (Objective Structured Clinical 
Examination) hvor studentene blir testet i 10-20 kliniske prosedyrer. Dette har de etter hvert 
god erfaring med bl.a ved UiO.  
Komiteen mener at vi bør beholde karakterer ved avsluttende eksamen i medisin. 
Begrunnelsen for dette er at mange studenter ønsker en karakter for sine faglige prestasjoner. 
Det er dessuten en stor fordel/forutsetning hvis en søker jobb i utlandet at en har en 
eksamenskarakter. Den avsluttende eksamen i 12. semester må rettes av faglærere sammen 
med ekstern sensor. 
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Økonomi, bachelor-master organisering 
 
Komiteen mener at RBO-modellen for studiepoengproduksjon til de enkelte instituttene bør 
avvikles. Det kan evt. utvikles et belønningssystem hvor fakultetet har mulighet for å 
kanalisere annuumsmidler direkte til den enkelte underviser.  
 
Komiteen foreslår at fakultetet avvikler RBO-modellen når det gjelder undervisning. RBO-
modellen for undervisning ble utviklet i miljøer hvor nye studiepoeng skulle være et 
incitament for å opprette nye studietilbud. Dette er lite aktuelt på et profesjonsstudium med et 
definert innhold og læringsmål. Profesjonsstudiet i medisin utgjør 360 studiepoeng og disse 
skal fordeles med 60 poeng per år. Fordelingen av studiepoeng har vært ett av de viktigste 
hindringene for å få til undervisning på tvers av instituttene. Når fakultetet overtar 
undervisningsressursene vil begrunnelsen for RBO i forhold til undervisning forsvinne. 
 
 
Komiteen vil ikke anbefale at studiet legges om til en integrert 6-årig master på det 
nåværende tidspunktet, men studiemodellen må være slik at det er relativt enkelt å endre 
dette hvis det kommer et EU-direktiv. 
 
Komiteen kan ikke se noen tungtveiende argumenter for å innføre bachelor-master studium i 
medisin. For det første er studiet på 6 år (5500 undervisningstimer). En bachelor-master 
inndeling ville i så fall blitt en integrert 6 årig master fordelt på 3 års bachelor og 3 års master. 
Komiteen kan ikke se hvordan en slik deling i tid mellom bachelor og master vil gi en naturlig 
studieinndeling. Vi kan heller ikke se at en bachelor i medisin vil bli spesielt attraktivt.  
Bachelor-masterinndeling er gjennomført for medisinerutdannelsen i Danmark, men det synes 
å være en formell tilpasning til det generelle universitetssystemet som ligger til grunn for 
dette. UiB vil også kunne tilpasse seg dette systemet uten større problemer hvis det f. eks 
kommer et EU-direktiv. I så fall vil vi kunne opprette en integrert 6 årig 3+3 bachelor-
master.modell uten at vi gjør store endringer i studieplanen. 
 
 
Komiteen foreslår at vi opprettholder ”særoppgaven” for alle studentene etter den malen 
som gjelder i dag, men at denne oppgaven benevnes fordypningsoppgave. 
 
Komiteen anbefaler at vi opprettholder ordningen med fordypningsoppgave (”særoppgave”). 
Det er viktig at alle studentene i løpet av studiet får trening i akademisk skriving og får 
erfaring med å fordype seg i et emne. Fordypningsoppgaven kan beholdes omtrent i sin 
nåværende form både i innhold og omfang. 
 
 
Komiteen foreslår at forskerlinjen opprettholdes på det nivå som gjelder i dag både i 
omfang og organisering 
 
Komiteen mener at Forskerlinjen har funnet en god form og bør være et tilbud til ca 10% av 
studentene. Ved enkelte universiteter i utlandet er 1 av 6 år på medisinerstudiet viet forskning 
for alle studentene. Vi kan ikke se at dette er en modell som er aktuell for MOF.  
 
 
Den akademiske kompetansen til legestudentene må styrkes. Studentene må få 
vitenskaplige kvalifikasjoner som gjør at de kan analysere og vurdere metoder og 



 17

prinsipper som danner grunnlag for forebyggelse, diagnostikk og behandling. Komiteen 
anbefaler derfor økt satsing på kunnskapsbasert undervisning både i diagnostikk, terapi og 
kommunikasjon. Dette bør organiseres som et eget fag eller fagsøyle gjennom hele studiet. 
Klinisk statistikk, EBM, kritisk artikkellesing og arbeidet med fordypningsoppgaven kan 
inkorporeres i dette faget. 
 
Den akademiske kompetansen til legestudentene må styrkes. Kvalifikasjoner i form av å 
kunne anvende vitenskaplige metoder for å analysere og vurdere metoder og prinsipper som 
danner grunnlag for forebyggelse, diagnostikk og behandling, er sentrale i et moderne  
legestudium. 
Komiteen anbefaler derfor økt satsing på kunnskapsbasert undervisning både i diagnostikk, 
terapi og kommunikasjon. Dette bør organiseres som et eget fag eller fagsøyle for 
"Kunnskapsbasert medisin" gjennom hele studiet. 
En rekke eksisterende og nye emner kan inngå i dette "faget": Klinisk statistikk, EBM, kritisk 
artikkellesing, bibliotekarbeid, artikkelsøk, klinisk epidemiologi, arbeidet med 
fordypningsoppgaven, diagnostiske testers sensitivitet og spesifisitet, å arbeide under 
usikkerhet, medisinske feil, kvalitetssikring/audit, medisinsk IKT, beslutningsstøtteverktøy, 
vitenskapsteori, personlig kompetanseutvikling etc. 
Emnet bør organiseres av en komite med representanter fra flere institutter, og innholdet bør 
tilpasses og støtte opp under det/de fagene som ellers undervises i det aktuelle semester.  
Undervisningsformen kan være i form av korte kurs, seminarer, "journal clubs" eller 
studentdrevne grupper. Temaer fra emnet kan inngå både i semesterprøver og i avsluttende 
eksamen. 
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I ”Strategisk plan for Det medisinsk odontologiske 
fakultet” vedtatt juli 2010 heter det om utdanning: 

 
  
 
 

 Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle 
akademisk dannelse.  

 
 Vi skal arbeide for å få etablert et Senter for fremragende undervisning  
 
 Våre studieprogrammer skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet 

og innhold.  
 
 Vi skal ha studieprogrammer som legger til rette for livslang læring, utvikling av 

selvstendig kritisk tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid  
 
 Internasjonalisering og utveksling skal være prioriterte virkemidler i 

studieprogrammene.  
 
 Våre studieprogrammer skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med 

studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere.  
 
 Våre utdanninger skal være anerkjente og kompetansegivende internasjonalt.  
 
 Vi skal styrke eksisterende og premiere utviklingen av gode læringsmiljøer.  
 
 Vi skal rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger 

skal være etterspurte i arbeidsmarkedet.  
 
 Vi vil være en foretrukket utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder.  
 
 Våre utdanninger skal oppnå gode evalueringsresultater.  
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Fakultetsstyresak 80/2010: 
 
NY STUDIEPLAN, MEDISINSTUDIET – Nedsetting av prosjektgruppe 

 
Studieplanen for medisinstudiet har gjennomgått flere revideringer frem til dagens 
2005-plan. Endringene har likevel vært av begrenset art, og medisinstudiet i Bergen 
blir ofte beskrevet som tradisjonelt med relativt tydelige undervisningsmessige skiller 
mellom preklinikk og klinikk. 
 
Fakultetsledelsen har i dialog med Programutvalg for medisin drøftet behovet for å 
gjøre større endringer i studieplanen, både i forhold til struktur, læringsmetoder og 
innhold. Et slikt behov er identifisert med blant annet disse momentene: 
 
1) Sterkere integrering mellom basalfag, teori og pasientnær klinisk undervisning 

2) Tydeliggjøring av yrkesutdanningen og sterkere vektlegging av identitet som lege, 
utøving av legeyrket 

3) Bedre tidsmessig koordinering av undervisningen innen de ulike delene av studiet 

4) Minske undervisningsomfanget, motvirke ”curriculum overload” 

5) Samordne undervisningen og vurderingsformene med målene for læringsutbyttet 
og styrking av de studentaktiviserende læringsformene 

6) Sterkere styring av form og innhold på emnene 

7) Legge bedre til rette for utveksling, både for innreisende og utreisende studenter 

8) Styrke og profesjonalisere undervisningssamarbeidet med både 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

9) Sterkere modulisering, og vurdere Bachelor-Master-struktur. 

 
For utredning av ny studieplan for medisinstudiet foreslås oppnevnt følgende 
prosjektgruppe: 
 
professor Kjell Haug, leder 
professor Steinar Hunskår 
professor Eystein Husebye 
professor Trond Markestad 
post-doc Ingvild Sandøy 
professor Olav Tenstad 
 
 
Forslag til mandat, med bakgrunn og motivasjon for arbeidet, er vedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Fakultetsstyret nedsetter prosjektgruppen som er foreslått, og gir gruppen i oppgave 
å levere en utredning i henhold til gitt mandatet innen utløpet av høstsemesteret 
2010. 
 
 
Vedlegg: Forslag til mandat for prosjektgruppen.  
Studieplan for medisinstudiet i Bergen  
Utredning ved prosjektgruppe høsten 2010  
 
0. Sammendrag 
I dette notatet argumenteres det for en større studieplanendring for medisinstudiet, med 
følgende momenter: 
1) Sterkere integrering mellom basalfag, teori og pasientnær klinisk undervisning 

2) Tydeliggjøring av yrkesutdanningen og sterkere vektlegging av identitet som lege, utøving 
av legeyrket 

3) Bedre tidsmessig koordinering av undervisningen innen de ulike delene av studiet 

4) Minske undervisningsomfanget, motvirke ”curriculum overload” 

5) Samordne undervisningen og vurderingsformene med målene for læringsutbytte og 
styrking av de studentaktiviserende læringsformene 

6) Sterkere styring av form og innhold på emnene 

7) Legge bedre til rette for utveksling, både for innreisende og utreisende studenter 

8) Styrke og profesjonalisere undervisningssamarbeidet med både primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 

9) Sterkere modulisering, og vurdere Bachelor-Master-struktur 

Rammene for et prosjekt for studieplanendring beskrives også (i del 2). 
 
1. Bakgrunn  
Det er en lang historie med begrensete endringer i studieplaner og studieplanarbeid ved 
fakultetet. Medisinstudiet i Bergen kan sies å ha hatt en tradisjonell studieplan, med inndeling 
i preklinikk, paraklinikk og klinikk. De senere studieplanene har hatt en mer flytende grense 
mellom paraklinikk og klinikk i makroplanen, mens skillet mellom fag og emner har vært 
opprettholdt. Det har også vært gjort flere grep for å synliggjøre studiets hensikt i løpet av 
preklinikken, med innslag av klinikk i forskjellige varianter.  
Medisinstudiet i Bergen har lagt vekt på naturvitenskap og et forskningsmessig fundament. 
Den basalfaglige preklinikken hadde på 1970- og -80-tallet en varighet på 2 1/3 år, og ble 
kortet ned til 2 år og 9 uker, og senere til 2 år (2005). Den nåværende planen er basert på 150 
studenter pr. år, delt i to halvkull etter 2 år. Studieplanene for de to halvkullene er forskjøvet 
med ett semester.  
Undervisningen er i dag organisert i ett av sju programutvalg med emneansvar lagt til 
instituttnivået.  
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1.2 Utløsende faktorer for studieplanendring  
1.2.1 Faktorer som er kommet opp internt 
Internasjonalt har utviklingen i medisinsk utdanning gått mot økende integrering av klinisk og 
basalfaglig læring. Dette har fått ulike former, fra svært integrerte studieplaner med 
pasientkontakt og klinisk virksomhet gjennom så og si hele studiet, til studieplaner med 
systematisk klinisk kontakt parallellt med og i samarbeid med øvrig undervisning. De øvrige 
tre fakulteter i Norge har i forskjellig grad og med noe forskjellig form lagt opp sine 
studieplaner for å oppnå økt integrering mellom basalfaglig, teoretisk undervisning og 
læringsformer med pasientkontakt.  
Studieplanen i Bergen har vært under påvirkning for å oppnå dette i større grad, og særlig har 
det vært forsøkt å få til en bedre synliggjøring av klinisk medisin tidlig i studiet. I nåværende 
studieplan gjøres dette med enkelttimer (45 min) spredt i løpet av de to første studieårene, 
hvor en klinisk underviser tar opp pasientrelaterte tema. Disse timene skal ta utgangspunkt i 
fagstoffet som forøvrig undervises i den aktuelle perioden, og det oppmuntres til å ha med 
pasient i undervisningen.  
Studentevalueringer har gjennomgående og ganske konsistent vist at studentene oppfatter de 
første årene i studiet som lite motiverende, og mange savner tydeliggjøring av studiet som en 
yrkesutdanning til pasientrettet virksomhet. Det har vært etterlyst tydeliggjøring av identiteten 
som lege og synliggjøring av hva det innebærer å utøve legeyrket.  
Tilbakemeldinger har også vist at det er en utfordring for kliniske fag og undervisningen 
senere i studiet at kunnskap og kompetanse som skulle oppnås tidligere i studiet ofte svikter 
når den aktuelle kliniske undervisningen kommer, altså at det er lang tid mellom læring av 
basalfag og tilsvarende klinikk. Det kan da være vanskelig å oppnå motivasjon for læring av 
basalfag, og det kan bli for lang tid før denne kompetansen skal utnyttes i klinisk 
sammenheng.  
Internasjonalt har utfordringen med ”curriculum overload” blitt lagt vekt på i arbeidet med 
medisinsk utdanning. Den totale kunnskapsmengden i praktisk medisin, og ikke minst i 
basalfagene som legger viktige premisser for klinisk praksis, har økt betydelig. Studietiden 
har vært den samme i svært lang tid, og en økning av studietiden er ikke realistisk. I EU er et 
medisinsk studium normert til 6 år eller minst 5500 timer. Dette innebærer at studieplanen blir 
tettpakket med lite tid både til læring, faglig fordypning og pasientkontakt, og dermed er 
prioritering og utvalg av lærestoff blitt viktig. Det arbeides, riktignok noe spredt, med et 
kjernepensum (”core curriculum”) for medisinsk grunnutdanning for å møte denne 
utfordringen.  
1.2.1 Faktorer som er kommet opp eksternt 
Tidlig i vårsemesteret 2009, under et innledende møte i forbindelse med strategiprosessen ved 
MOF, ble det gitt muntlig informasjon fra Helsedirektoratet  om at det planlegges å øke 
studiekapasiteten i medisin i Norge med 200 studenter. Bakgrunnen ble sagt å være dels at en 
ønsker å redusere omfanget av norske medisinstudenter i utlandet, og dels at en så økning i 
studentopptaket som et inntak for å kunne påvirke innretningen på innholdet i 
medisinutdanningen for å understøtte større reformer i helsepolitikken. 
 Denne argumentasjonen ble lagt ut som en pressemelding på direktoratets nettsider  
vårsemesteret 2009. Etter dette har saken ligget i bero, og i dialogen med eget departement 
(Kunnskapsdepartementet) har ikke et økt opptak for medisinsutdanningen av dette omfanget 
vært tema. Det har derimot vært et tema i samarbeidssamtaler mellom de fire medisinske 
fakultetene, både på studiedekan-nivå og på dekan-nivå. Hvis UiB kan eller ønsker å påta seg 
økt studentopptak, er det rimelig å tenke seg 50-75 flere studenter, av et totalt antall nasjonalt 
på 200-225 flere studenter pr. år.  
Parallelt med diskusjonen om studiekapasitet la regjeringen frem stortingsmeldingen om 
Samhandlingsreformen i juni 2009, hvor det ble presentert et økt samarbeid mellom 
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helsetjenester på alle nivåer, lokalt og regionalt. Dette innebærer også en styrking av 
primærhelsetjenesten og sykehjemstjenesten, og økt samarbeid mellom lokale og sentrale 
helsetjenester på spesialistnivå. I en ny studieplan må vi forholde oss til dette, og styrke 
allmennmedisinens og aldersmedisinens plass. Samtidig må vi øke vekten på samarbeid 
mellom sykehusene som kompetansesentra med de lokale helsetjenestene.  
1.3 Utfordringer ved den eksisterende studieplanen  
Studieprogrammet oppfattes i dag som fragmentert, både faglig og administrativt. Det 
oppfattes at det er for lite sammenheng og koordinering mellom basalfag, parakliniske og 
kliniske fag, og mellom kliniske fag.  
Det klare skillet mellom basalfag og klinikk oppfattes som uhensiktsmessig.  
Studentevalueringer viser at studentene vanskelig oppfatter studiets mål i løpet av de første 1-
2 årene av studiet, og mener at læringssituasjonen domineres av basalfaglig stoff som de lett 
oppfatter som mindre aktuelt og relevant for deres studium.  
En overfylt studieplan med ”curriculum overload” fører til eksamensstyrt læring og 
oppgavepugging for eksamen.  
Det er stor vekt på spesialitetsstyrt og sentralisert medisin, og lite vekt på samarbeid mellom 
lokale helsetilbud og institusjonshelsetjenesten.  
Undervisning og vurderingsformer er i utakt med målene for læringsutbytte. Evalueringer 
tyder på at konflikter mellom læring og eksamen ikke er uvanlige.  
Både programsensorrapporter og studentevalueringer tyder på at det bør benyttes mer 
studentaktiviserende læringsformer.  
Det er en rekke eksempler på for lite kommunikasjon mellom de forskjellige komponentene i 
studieplanen, både innen emner og mellom emner.  
Det er få sentrale virkemidler for styring. Emnenes form og innhold styres desentralisert på 
instituttnivå.  
1.4 Ønskede elementer i ny studieplan - føringer fra fakultetsledelsen  
Følgende elementer bør inngå i en medisinsk studieplan:  
Medisinstudiet er en helsefaglig profesjonsutdanning som er naturvitenskapelig basert. 
Elementer som etikk, samhandling og kommunikasjon må vektlegges gjennom hele studiet. 
Studiet og undervisningsmetodene skal være forskningsbaserte. I et profesjonsstudium bør det 
integrerende elementet være basert på en pasients tilstand.  
Studieplanen må være basert på beskrivelser av læringsutbytte, ref. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (2009). Undervisnings- og læringsformer må velges ut fra forventet 
læringsutbytte, og vurderingsformene og innhold i vurderingene (eksamen) må baseres på det 
samme. Mekanismer for å oppnå større vekt på studentaktiviserende læringsformer må 
vurderes.  
Det er en felles utfordring for medisinske studieprogrammer at studiene fylles opp med 
fagstoff, og en ny studieplan må inneholde mekanismer for å velge og begrense læringsstoffet 
ut fra et grunnleggende behov. Det arbeides med en felles norsk beskrivelse av et 
kjernepensum (”core curriculum”) for medisinstudiet. Kunnskap og ferdigheter utover dette 
må legges opp som frivillig pensum og til spesialistutdanningene. I grunnutdanningen må det 
dermed legges vekt på ferdigheter i innhenting av kompetanse, og på legens rolle som 
veileder i innhenting og bruk av helseinformasjon.  
Det er nødvendig å bedre mulighetene for internasjonal studentutveksling, i begge retninger. 
Dette innebærer at følgende muligheter må vurderes nøye:  
- Modulbasert studium  
- En eller flere engelskspråklige moduler  
- Studieplan tilpasset studier i andre land (sammensetningen av modulene)  
- Modulene bør være på hele eller halve semestre (9 uker, 18 uker). Moduler som anbefales 
for studentutveksling bør være på minimum 3 mnd. 
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Eksamen må gjenspeile læringsutbytte og undervisningsformer. Det er rimelig å vurdere mer 
integrerte moduleksamener. Økonomiske vurderingsformer slik som flervalgsprøver på 
vurderes, og det må legges vekt på både læring og vurderinger av ferdigheter.  
Den basalfaglige delen av studiet (bachelor-delen, i særlig grad de to første årene av studiet) 
bør i større grad være integrert med klinikk. Dette gjelder både tradisjonell klinikk, 
samfunnsmedisin, etikk og kommunikasjon. Det må legges vekt på merkevarebygging, og å 
synliggjøre studiet som et godt profesjonsstudium.  
Bruk av andre sykehus i helseregionen:  
- Det er begrenset kapasitet til klinisk undervisning ved Haukeland Universitetssykehus.  
- Andre sykehus har bygget opp undervisningskompetanse i varierende grad på flere felt.  
- Det er i de senere årene bygget opp forskningskompetanse på en rekke felt ved sykehus i 
helseregionen.  
- Samarbeidende sykehus er interessert i å spille en mer sentral rolle i medisin-utdanningen.  
- Det er ikke rimelig å basere seg på at noen andre sykehus eller universiteter i regionen kan 
eller skal tilby eget, fullt klinisk medisinstudium.  
- Muligheten for at hele moduler kan gis selvstendig ved et samarbeidende sykehus bør 
vurderes. Det må da etableres UiB-organisasjon ved sykehuset for å ivareta organisering, 
kvalitetssikring og selve undervisningen. Modulene kan gis for hele eller for deler av kullet, 
og innebærer da både undervisningsopplegg og vurdering (eksamen). Valg av moduler må 
baseres både på  
a) behovet for undervisningskapasitet og  
b) kompetansen ved sykehuset  
c) logistikk/mulighet for studentboliger 
Primærhelsetjenesten bør brukes i undervisningen i vesentlig større grad enn i nåværende 
studieplan. Dette er naturlig ut fra Samhandlingsreformen, og det er mulig at det vil legges 
undervisningsplikt til den kommunale primærhelsetjenesten.  
Det må vurderes om et modulbasert studium kan tilpasses til en bachelor-profesjonsstudium-
inndeling av studiet (3 + 3 år). En bachelorgrad vil kunne være grunnlag for masterstudier i 
andre fag, som medisinsk-biologiske fag, og for videre studier i f.eks. helseøkonomi og 
helsejus.  
 
2. Prosjekt for studieplanendringer 
2.1 Organisering 
For videre utredning nedsettes en prosjektgruppe sammensatt av vitenskapelig ansatte. 
Gruppen får også administrativ ressurs. Det dannes referansegrupper som gir innspill til 
prosjektgruppen. 
Fakultetsledelsen er styringsgruppe for prosjektet. 
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2.2 Mandat og leveranse  
Prosjektgruppen skal:  
1) Identifisere utfordringer i dagens studieplan, og referere til dokumentasjon 
(studentevalueringer, undervisningsmeldinger, programsensorrapporter, bakgrunnsmaterialet 
for 150-planen). Se introduksjon til dette i innledningen over.  
2) Beskrive muligheter for å møte disse utfordringene i en ny studieplan, basert på føringene 
fra fakultetsledelsen ovenfor.  
3) Foreslå hensiktsmessig studieadministrasjon ved en slik oppbygning av studiet  
I forprosjektet er det ikke ventet at gruppen skal arbeide med detaljerte beskrivelser av 
innhold i moduler eller med spesifikk bemanning av undervisningen.  
Forprosjektet skal danne grunnlag for det videre arbeidet med den medisinske studieplanen 
ved UiB.  
 
2.3 Fremdrift og økonomi 
Frist for forprosjektet settes til utgangen av desember 2010. 
Fakultetsledelsen vil, i samsvar med prosjektgruppen, budsjettere for prosjektet innenfor 
rammen av avsetningen på 2011-budsjettet. 
 
 

Fakultetsstyret 

Fakultetsledelse 

Prosjektgruppe 
Referansegrupper 
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Tanker fra avgangskullsstudenter om 
medisinstudiet i Bergen 

 
 

Kull 99 b 
Skrevet januar – februar 2006 

 
 
 

 
 
Dette skrivet er laget på oppfordring fra prodekanus Kjell Haug, etter at vi ble 
bedt om å bidra med noen tanker om  
 
”hvordan dere har opplevd medisinerstudiet i Bergen, hva som har 
vært bra og hva dere ville foreslå som forbedringsforslag”.  
 
Dette ment som et innslag til årets undervisningsseminar for Det medisinske 
fakultet på Voss 22.-23. mars 2006. 
 
Bidragsytere: 
Are Engum 
Helga Midtbø 
Joakim Oliu Moe 
Marianne Natvik 
Taran Buran Nærdal 
Marianne Wesnes 
 
 
 
Vi mener at studiet i større grad må lære oss å tenke selv. Samtidig bør studiet 
skje i en trygg og effektiv setting, hvor ressursbruk og bruk av tid optimaliseres.  
Med dette mener vi at: 
 
a) Klinikken i større grad må integrere patofysiologi og anatomi i de kliniske 
settingene. 
 
b) Klinikken i større grad bør være symptomorientert, og strekke seg ut over den 
subspesialiteten som aktuelle professor jobber mest med til daglig. 
 
c) Hele studiet og klinikken spesielt må fokusere mer på kildekritikk. Mao 
HVORFOR vi gjør som vi gjør, og ikke bare HVA vi skal gjøre. Under dette inngår 
metoder for kildekritikk, stadig anvendelse av epidemiologiske begreper osv. 
 
d) Det må være et mål at studentene føler seg integrert på sykehuset og at de 
får godt utbytte av den tiden de bruker på avdelingene, dette vil være en fordel 
både for avdelingen og studenten.  
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Mer spesifikt vil vi nevne: 
 
 
1) Preklinikken. 
Spesielt førsteåret må relateres sterkere til kliniske problemstillinger.  
Det er i dag for stort skille mellom preklinikken og klinikken. Preklinikken er en 
flott start så vi har et utgangspunkt for klinikken, men de to må allerede i 
preklinikken knyttes tettere sammen. Da er det enklere å se hvorfor man 
lærer/pugger det man gjør. Mer klinikkrelatert undervisning gir gode knagger for 
slik læring! 
 
 
2) Fokus på symptombilder. 
Klinikkundervisningen kan fokusere mer på symptombilder (eks ankelødem, tung 
pust), enn spesifikke diagnoser. Spesialistene bør legge vekt på alle fagområder 
som er relevant for et symptom, med andre ord være generelle indremedisinere 
og ikke bare endokrinologer ol. 
 
 
3) Tilbakemelding på klinisk undersøkelse (jmf tutorordning nevrologen). 
Indremedisinerne bør kunne være tutor i generell indremedisin selv om de er 
spesialister i sub-fagområder. Man bør også ha klinisk undersøkelse som en av 
terminprøvene. Mer visitter i smågrupper hvor man og får tilbakemelding. Det er 
for sent å risikere å få tilbakemelding først under eksamen. 
 
 
4) Personlig oppfølging/ tutorordning. 
Som student kommer man opp i mange vanskelige og fasinerende situasjoner. Vi 
deler dem med hverandre og det er viktig. Samtidig er det et behov å ta opp en 
del ting med en erfaren lege. Enten i grupper, eller individuelt. Det å ha et navn, 
et ansikt blant alle legene, som kjenner deg igjen og som du har rett til å ta opp 
de tingene du kanskje synes blir for personlig for et kurs, ville styrke studiet.  
Noen studenter får slike ”veiledere” av seg selv, ved at man kjenner noen, har 
en god veileder på særoppgaven som er opptatt av mer enn oppgaven, eller de 
har ekstrajobber som gir kontakter. Men det hadde vært en stor fordel at alle 
fikk denne muligheten. 
 
 
5) Patofysiologisk fokus. 
Patologifaget må integreres mer i klinikkundervisningen. Mange fikk en aha-
opplevelse i patologifaget. Denne må beholdes videre innover i klinikken. 
Klinikerne kan f. eks introdusere en forelesning med relevant anatomi og 
patofysiologi. Gjentakelse fører til innprenting. Det er viktig at vi ikke bare lærer 
behandlingsprotokoller, men at selve grunnlaget for protokollen vektlegges mer 
enn i dag.  
Det hadde vært en fordel å ha patologifaget mer konsentrert over en kortere 
periode. Det er vanskelig å holde fokus i et fag der forelesningene er spredt i 
flere blokker utover en så lang tidsperiode, og man har andre fag med 
eksamener nærere forestående. Det er et viktig fag, som med fordel kunne fått 
en egen liten blokk. 
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6) Farmakologifaget. 
Farmakologifaget må integreres mer i klinikken. Mange opplevde farmakologi 
som et mindre relevant fag, enn det vi nå i ettertid ser at det er. Det er klart 
knyttet til at opplegget og integreringen var for dårlig.  
Dette kan bedres f.eks ved å fokusere mer på anvendt farmakologi, eks i 
forståelse nye medikamenters farmakologiske egenskaper. Det hadde også vært 
fint med større fokus på spesielle forhold hos verten som har betydning for 
medikamentvalget, f.eks lever- og nyresvikt, DM, hjertesvikt, infeksjonsfokus 
osv. 
Farmakologifaget må i større grad forbrede oss på fremtidens farmakologi, den vi 
må forstå på egen hånd når legemiddelfirmaet kommer på besøk. 
 
 
7) Kildekritikk. Bruke artikkelforståelse/kritikk i praksis. 
Epidemiologikurset bør komme tidligere og sammen med elementene fra 
EBM/ISF slik at dette kan anvendes i særoppgaven, samt være grunnlag for 
kildekritikk i klinikken.  
Kildekritikk bør være en del av eksamen i de kliniske fagene. Se også punkt 15. 
 
 
8) Forelesningskvalitet.  
Det er stor variasjon i pedagogisk kvalitet og forberedelse. Fakultetet må 
stimulere mer til god undervisning. Gode undervisningsresultater må belønnes 
tilsvarende gode forskningsresultater hva gjelder lønn og karriere.  
Vi ser at det er en stor utfordring i hvordan en skal bedømme hva som er god 
undervisning. Kanskje om alle parter (undervisere, studenter, instituttbestyrere) 
kommer sammen og lager et bedømmingssystem som utgangspunkt, vil dette bli 
mulig.  
Dette punktet er visjonært. Men det er viktig at gode forelesere belønnes og at 
de ikke like gode foreleserne skal inspireres til å strekke seg lenger. Det skal 
lønne seg å være god foreleser på samme måte som det lønner seg å være god 
forsker. 
 
9) Ressursbruk i forbindelse med kurs.  
Vi har hatt mange kurs gjennom årene. Eks skulder, rygg, kne, EKG, spirometri. 
Flere av disse har vi hatt gjentatte ganger.  
Vi glemmer kunnskapen raskt etter et kurs dersom vi ikke 
praktiserer det. Det er jo vårt eget ansvar, men for å optimalisere 
forholdene kan kursene kanskje med fordel være i begynnelsen av en klinisk 
termin. Problemet er at vi er så mange, at mange får kurset på tampen av den 
kliniske terminen. Dette kan f.eks løses ved at kliniske kurs begynner i terminen 
før (eks para-terminene).  
EKG kurset i blokk I og II er ikke så bra. Hva med å gjøre det som syre-base 
kurset; smågruppeundervisning, introtime, hjemmeoppgaver og oppgave-
gjennomgang. 
 
 
10) Prosedyrer 
Tjenestekortene har fokus på operasjoner, visittgang og journalopptak. 
Deltagelse på operasjoner er ikke nødvendigvis det man lærer mest av, er man 
uheldig kan det ende med at man bare blir stående å se på uten å bli inkludert.  
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Det kunne være et forslag å fokusere på å ha en del andre valgfrie undersøkelser 
man kunne delta på, der for eksempel man må ha deltatt på 6 av 10 ulike 
aktiviteter. For eksempel gastroskopi, colonoskopi, kateterinnleggelse, 
suprapubiskateterinnleggelse, pyelostomi – enklere undersøkelser som vi tidlig 
må kunne alene etter studiet. 
 
 
11) Tid på avdelingene. 
Det er vanskelig å komme som student til en avdeling og føle seg som en del av 
denne avdelingen. Det er som regel ingen som forventer at du kommer, og det 
er tilfeldig om du blir tatt i mot og ”inn i varmen”. Dette er mye studentens eget 
ansvar. For mange ender dette med lite følelse av forpliktelse overfor avdelingen, 
og det blir fort til at slikt postarbeid nedprioriteres til det minimale. Dette blir en 
vond sirkel, da avdelingene heller ikke vil bruke mye tid på studenter som ikke 
møter opp. 
Kanskje det kunne være en idé at studentenes navn integreres inn i 
vakt/fordelingsoversikten legene har, slik at de har et navn å forholde seg til, og 
forventer å se et ansikt der mandags morgen. En slik liste kunne henge på 
vaktrommet på avdelingen også. Det kan også være en fordel at det presiseres 
hvem som skal ta seg litt av studenten. Vi skal ofte være på en post i to ukers 
tid. Med litt innstats fra dem som er der til daglig, vil studenten føle seg mer 
inkludert, forhåpentligvis gjøre en større innsats og lære mer. 
 
 
12) Tilgang til journaler. 
Det er viktig for å kunne gjøre godt postarbeid, å få tilgang på datajournalene. 
Det er også viktig for å lære av pasientene en tar i mot, at en har mulighet til å 
følge dem gjennom systemet, enten ved å være med på operasjon eller 
postarbeid, eller ved å lese om dem i journalen. Det er diskusjoner rundt dette, 
hva skal journalen brukes til, at vi strengt tatt kun skal lese den når det er til 
pasientens fordel. Det er allikevel viktig at studenten lærer av det hun gjør, og 
pasienter som har studentkontakt bør informeres om at de er en del av denne 
studentens undervisningsopplegg.  
Et datakurs tidlig i terminen som er godt forberedt og effektivt, kan hjelpe 
mange studenter til å komme over terskelen til å bruke datajournalen for den 
ressursen den virkelig er. Det kurset vi hadde var veldig improvisorisk og med 
lite læringsutbytte. 
 
 
13) Tilgang til radiologiske undersøkelsessvar. 
Viktigheten av tilgang til datajournaler gjelder også tilgang til røntgenbilder. 
Eksamen i radiologi ga mange en aha opplevelse; endelig forstod vi bildene. Jo, 
flere bilder vi ser gjennom årene i studiet, jo lettere vil denne forståelsen falle på 
plass.  Når vi er i turnus skal man mange steder alene, midt på natten grovtolke 
bilder, da er det viktig å ha sett mange bilder i forkant! 
 
 
14) Forholdet mellom Haukeland og fakultetet må synliggjøres bedre.  
Dette kan gjøres ved f. eks å gi studentene orientering om hva fakultetet betaler 
sykehuset for vår uketjeneste der. Kanskje vil flere da være flinkere til å kreve 
sin rett. På samme vis kunne f. eks. en årlig fredagsforelesning for legene på 
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HUS være om uketjeneste, hva fakultetet betaler, og hva som forventes av 
utbytte for studentene.  
Satt på spissen kunne vi og leke med tanken om å innføre INNSATSSTYRT 
FINANSIERING av undervisning. Eks studentene kunne signere på deltatt 
operasjon, og avdelingen fikk penger per til eksempel: 
-gjennomført operasjon med studentassistent 
-kateterinnleggelse 
-venefloninnleggelse 
-innkomstjournal og veiledning av denne osv. 
Eks kunne det vært en bok i sengepostens ekspedisjon der studentene signerte 
og krysset av på hvilke veiledning de hadde fått på seksjonen, og seksjonen fikk 
betalt deretter (innsatsstyrt finansiering). Dette ville gi studentene en følelse av 
å være mer integrert i sykehuset, ha mer ansvar for bruken av skattebetalernes 
penger i undervisning av medisinstudenter. I tillegg ville det gitt seksjonen 
konkret tilbakemelding på hva de hadde gjort av veiledning sist uke. Fakultetet 
betaler store summer til HUS for at vi er der.  
Vi må tydeliggjøre bedre hvor disse pengene brukes, og hvilket utbytte 
studentene, fakultetet og skattebetalerne har av dette. 
 
15) Ferdighetssenteret. 
Vi vil gjerne oppfordre til videre arbeid og utvikling av ferdighetssenteret. Dette 
er et sårt etterlengtet tilbud til studentene for utvikling av kliniske ferdigheter. 
Det forventes at vi kan sentrale kliniske prosedyrer når vi kommer ut i turnus. 
Prosedyrene varierer fra livsviktige og livsreddende til rent praktiske. Det er både 
farlig og uverdig at vi ikke kan visse prosedyrer, fra defibrillering til innsetting av 
spiral. Det er noe kursing i kliniske prosedyrer, men disse må repeteres og da er 
ferdighetssenteret essensielt! 
 
16) Eksamen. 
Dette er et punkt det er uenighet om i forfattergruppen. 
 
Selv om vi alle kan si at vi lærer for livet, så er virkeligheten før eksamen at folk 
lærer av gamle eksamensoppgaver. Disse utgjør derfor "pensumlisten". Dette 
fordrer at disse er av ypperste kvalitet.  
F.eks. kan det være mer symptombaserte essayoppgaver slik blant andre 
nevrologene har gjort i flere år. I en slik oppgave er det ikke nødvendigvis to 
streker under svaret, men heller resonnementet som var viktig. 
Indremedisinerne klarte vel dette nokså greit. Kirurgieksamen var middelmådig i 
så måte, der det mest ble lagt vekt på kortsvarsoppgaver. Essayoppgaver bør 
være en del, om ikke alt, av alle eksamener.  
Det er studenter som mener at utbredt bruk av multiple 
choice/flersvarsoppgaver er dårlig kvalitetstesting av studentenes 
prestasjonsnivå. Slike flersvarsoppgaver tester først og fremst evnen til å 
gjenkjenne kunnskap, evt i verste fall evnen til å gjenkjenne en tidligere gitt 
eksamensoppgave. Det er ikke alltid pasienten ankommer akuttmottaket eller 
legekontoret med fire alternative diagnoser under armen. En eksamensoppgave 
som et kasus der det gis fire svaralternativer kan derfor bli fjern fra den kliniske 
hverdagen vi må trenes opp til å møte. 
Eksamensoppgavene bør utformes slik at de tester oss i selvstendig tenking, og i 
denne målsettingen passer det ikke inn at kandidatene slumper til å tenke på de 
rette svarmulighetene fordi de stod nevnt som svaralternativer. 
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Det argumenteres også at;  
Essayoppgaver stiller store krav til resonnement, ja, men vel så mye oppsett og 
litterære evner - noe som ikke er relevant når vi står ovenfor en pasient. 
Innenfor visse fagfelt er det viktig å raskt skille mellom få, kritiske diffdiagnoser, 
eks pneumothorax/lungeemboli/hjerteinfarkt/pneumoni. Og en tankegang som 
det fordres til i multiple choice-oppgaver kan også være aktuell i den kliniske 
hverdag. 
Multiple choice-oppgaver er en svært utbredt eksamensform i f. eks USA, som er 
langt fremme medisinsk. Dersom det gjøres riktig, er slike oppgaver 
hensiktsmessig fordi en kan teste en svært stor del av medisinen. Lages det 
nye oppgaver ofte, kan en ikke bare pugge gammelt, men må lese rundt tema 
for å få til eksamen. 
 
For å aktualisere kildekritikk, kan dette være en del av skriftlig eksamen i alle 
fag. Eks siste oppgave, eks farmakologi og begrepsbruk i en artikkel, eller kjent 
(forelest) aktuell debatt om et artikkeltema (eks setefødsel i gyn, eller COX-2-
hemmere i farmakologi/reuma), svakheter/fordeler med ulike metodevalg i 
studier. Alle landets leger må kunne forstå og vurdere ny 
kunnskap, og dette krever at metode for kildekritikk blir mer sentralt 
gjennom hele studiet. 
 
 
17) Muntlig eksamen. 
Muntlig eksamen er en stor opplevelse. Vi er sårbare og proppet med kunnskap 
som vi på best mulig måte prøver å få frem. Opplevelsen av en muntlig eksamen 
har mye med eksaminator og sensor å gjøre. Det er utrolig viktig for studenten å 
føle at hun får sagt det hun kan, og det er viktig at eksaminator har en tone og 
fremgangsmåte for å få frem studentens kunnskap som skaper en god stemning.  
Når karakteren deles ut vil det for mange være viktig å få en begrunnelse for 
resultatet. Det er ikke for å skulle diskutere karakteren, men en slik begrunnelse 
bør inneholde hva studenten mestret og ikke mestret. En karakter-bokstav alene 
sier ikke nok om det. HVORFOR fikk studenten denne karakteren? Om 
eksaminator viser at en har hørt hva studenten sa og understreker gode og 
svake sider på en konstruktiv måte, vil dette for studenten klare opp en del 
misforståelser før en forlater lokalet, og gi en bedre opplevelse av eksamen.  
Vi mener ikke at sensor og eksaminator ikke skal være strenge, men ønsker oss 
en generell rettferdighet og høflighet. Dette er for mange siste møte med 
medisinstudiet. Da betyr en lykke-til-hilsen eller ”du blir en god lege” utrolig 
mye! Dette burde heller ikke koste så mye for den enkelte eksaminator/sensor. 
Alle som står fortjener et oppmuntrende klaps på skulderen før en går ut i den 
store verden! 
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Referat fra møtet med Per Brodal 
300910 på Inst for medisinske basalfag, UiO  

 
 
 
 
Profesjonsstudiet i medisin i Bergen trenger mer faglig integrasjon .  
Undervisningen i medisin er kjernen i fakultetets virksomhet og det er helt avgjørende at den 
kvalitetssikres. Fakultetet kan klare seg uten de forskjellige andre bachelor og master 
studieprogrammene, men kan ikke klare seg uten studieprogrammet i medisin (og odontologi) 
og er helt avhengig av at disse holder høy faglig standard. 
 
Svært viktig at tilstrekkelig mange av de som underviser medisinerstudenter er medisinere. 
Derfor viktig at det legges strategiske føringer som gjør at flest mulig stillinger (i basalfagene 
og i paraklinikk/samfunnsmedisin,min kommentar) besettes av medisinere 
 
Instituttene har for stor grad av autonomi når det gjelder undervisning. Instituttstrukturen på 
MOF er tilfeldig. Instituttene er for heterogene. Faglig fragmentering på langs og på tvers gjør 
at studentene har problemer med å se sammenhengen. Institutter har ikke vetorett ved 
omlegging av undervisningen. Undervisning er en felles oppgave og ansvaret ligger på 
fakultetsnivå. 
 
Dagens studieplan i Bergen består av mange faglige, pragmatiske kompromisser som går ut 
over studiekvaliteten. 
 
Mye bra på preklinikken med god ledelse, men ineffektiv læring i forhold til senere 
anvendelse på kliniske problemstillinger. 
Klinikere på sin side lite flinke til å henvise til basalkunnskap. 
 
Studentene opplever klinisk sykehusmedisin og allmennmedisin som to kulturer og blir 
forvirret når de på slutten av studiet møter en annen måte å håndtere kliniske 
problemstillinger. Derfor må allmennmedisin undervisningen i større grad integreres med den 
øvrige kliniske undervisningen. Sykehusleger og allmennmedisinere bør undervise sammen 
og vise hvordan kliniske problemstillinger kan løses i fellesskap mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten.  
 
Det må bli mer fokus på læring og mindre på undervisning. 
Bergen har for mye undervisning.  
 
Entusiasme er helt avgjørende for å lykkes som lærer. Når studentevalueringer fra Bergen har 
påpekt manglende entusiasme blant lærere er det et svært alvorlig signal som kan være et 
sykdomstegn ved hele fakultetet! Enhver lærer må være entusiastisk på sitt fags vegne og 
formidle denne entusiasmen til studentene. En entusiastisk lærer som kan sitt fag er viktigere 
enn korrekt pedagogikk. 
 
Noen lærere kan være engstelige for undervisningsrollen. Studenter kan være nådeløse. Det er 
viktig å ta vare på lærerne. Det er de vi har og de må hjelpes og støttes slik at de fungerer best 
mulig. Viktig å legge forholdene til rette slik at flest mulig blir gode undervisere, ikke å lage 
systemer for å luke ut dårlige undervisere.  
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Hva vil vi med forelesningene? Det finnes gode lærebøker i alle fag. Studentene trenger ikke 
forelesninger for å gjenta det som står i lærebøkene. Da vil mange studenter tro at bare det 
som foreleses er eksamensrelevant. Det som er viktig å forelese er hovedprinsipper og syntese 
av stoffet. Ikke faktastoff. 
 
Eksamensform og eksamensoppgaver er veldig styrende for hvordan studentene lærer. 
Studenter må ikke straffes til eksamen ved ikke å huske detaljer, men må belønnes hvis de har 
forstått viktige prinsipper og har faglig oversikt. 
 
Klinisk smågruppeundervisning er dårlig ivaretatt i Bergen. Dette er en svært viktig 
undervisningsform, viktigere enn PBL. 
 
Geriatriske problemstillinger bør bli en integrert del av klinisk undervisning, ikke bare et 
separat kurs. 
 
Etikkundervisningen må også integreres i all klinisk undervisning i tillegg til at det 
presenteres som et eget fagfelt. Klinikere bør trekke inn etiske aspekter i all undervisning. 
 
God kommunikasjon er et viktig verktøy i klinikken og må undervises gjennom hele studiet. 
Viktig at også kommunikasjonsundervisning er forskningsbasert.  
 
 
Ved UiO har de et semesterutvalg som har ansvaret for å koordinere undervisningen i hele 
semesteret. Semesterutvalget har en semesterleder som lønnes med et B-tillegg. Semesterleder 
er en sentral person for studentene og skal være lett tilgjengelig. Semesterleder tar i mot 
studentene første dag i nytt semester og presenterer målsetningen med undervisningen i 
semesteret og gir informasjon om undervisningen i hele semesteret. (Denne presentasjonen gir 
også mulighet for å presentere faglærerne som studentene skal møte senere i semesteret, min 
kommentar). Viktig med økonomiske incitamenter. Også viktig at denne type arbeid 
verdsettes faglig ved stillingsansettelser, på CV osv. Oppgaven som semesterleder går på 
omgang. Oslo har ikke lektorer som bare underviser. Alle lærere skal også drive egen 
forskning. 
UiO har også en egen semesterkoordinator som har ansvaret for det administrative arbeidet 
det semesteret. Viktig at denne koordinatoren har dette som heltidsjobb og ikke brukes til 
andre oppgaver ved siden av. 
Studieplanen Oslo 96 krevde ikke store endringer i økonomisk omfordeling. De opererer med 
”ukeekvivalenter” i forhold til resultatbasert omfordeling. 
I Oslo har de 5-10% stryk gjennom hele studiet. Det oppfattes som OK. Enkelte fag har av og 
til 20-30% stryk. Da må lærerne gå i seg selv, ikke studentene. 
I Oslo har de som målsetning : 
-Ikke mer enn 15 timer formalisert undervisning per uke 
-Ikke mer enn 5 timer forelesning per uke 
-Ikke mer enn 2 forelesninger per dag 
 
 
Kjell Haug 
011010 
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 Referat fra møte med studentene 15 september  2010  
om ny studieplan medisin: 

 
Her følger stikkordsmessig en del saker som ble kommentert under møtet: 
 

 For lite integrering preklinikk/klinikk. Helhet er viktig og mangler i dag. 
 

 Paraklinikken oppfattes som ”rotete”, lite organisert og lite koordinert. I store deler av 
studiet er det for liten koordinering av undervisningen hvor de fagansvarlige og de 
enkelte undervisere ikke vet hva andre underviser. Blir derfor mye gjentagelser. 

 
 Arbeidsbelastningen i løpet av studiet er ujevnt fordelt og spesielt propedeutisk termin 

på DHS var svært rolig. 
 

 Mulighetene for utveksling til andre læresteder er begrenset og kan være bedre 
organisert. 

 
 Engelsk-språklig semester er viktig. De som fulgte det frivillige tilbudet om global 

helse i ”venteterminen” mellom preklinikk og klinikk var veldig godt fornøyd. Flere 
studenter mente at studiet må få en mer ”global profil” og at internasjonale 
helseproblemer må få mer fokus. 

 
 Den desentrale undervisningen ved sykehusene i Førde, Haugesund og Stavanger er 

bra. 
 

 Det undervises for lite i allmennmedisin. Studentene ønsker at allmennmedisinsk 
klinikk får en mer sentral plass i hele studieløpet. Integrasjon mellom primærmedisin 
og 2.linjetjeneste er ønskelig hele tiden. Studentene ønsker pasientkontakt fra dag 1 i 
studiet. 

 
 Det er ønskelig med mer aktive læringsformer. PBL kan være en god læringsform, og 

noen ønsket mer av det. Undervisning hvor flere lærere underviser samtidig er bra, 
men krevende. Det er gode erfaringer med klinikker/ paraklinikker/ primærlege/ 
sykehuslege som underviser sammen to og to. Studentene etterspør mer kasuistikker 
som utredes med forskjellige innfallsvinkler og med forskjellige differensialdiagnoser 
og behandlingsopplegg. Kanskje en bør satse på mer av den typen undervisning, men 
at antallet forelesninger reduseres tilsvarende. 

 
 
 Spesielt kan det være aktuelt med denne typen integrerte klinikker på slutten av 

studietiden. Men også tidligere i studiet vil det være nyttig med denne typen 
undervisning fordi det vil sette standard for selve læringsprosessen. 

 
 Studenter kan med fordel trekkes inn som lærere. For det første er det viktig at alle 

studenter får erfaring med formidling i løpet av studietiden. ”Alle” som studerer 
medisin vil få arbeidsoppgaver i framtiden hvor formidling er viktig 
(pasientveiledning, ledelse, premissleverandør). For det andre er det å skulle undervise 
andre en god måte å lære stoffet på selv.  
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 Gjennomgang av tidsskriftartikler kan være en god læringsform. Vurdere sterke og 

svake sider ved en publikasjon. En god øvelse at smågrupper jobber med et ”referee-
oppdrag”. Studentene vil også vende seg til å lese tidsskriftartikler for å holde seg 
faglig oppdatert etter studietiden. 

 
 Etikkundervisningen studentene får i begynnelsen av studiet er veldig bra. Men etikk 

bør være en rød trå gjennom hele studiet. Ikke bare en konsentrert undervisning i 
begynnelsen av studiet. Studentene ønsker å lære kritisk tenkning. Kan ta opp etiske 
aspekter i kasuistikker som diskuteres i summegrupper og plenumsdiskusjoner. 

 
 Kommunikasjonsundervisning er viktig og studentene ønsker mer av det gjennom 

store deler av studiet.  
 

 Obligatorisk oppmøte kan være en erstatning for eksamen. Studentene må ta ansvar 
for egen læring. Samtidig opplevde noen at obligatorisk oppmøte er en falitterklæring.  

 
 Institusjonen har ansvar for at de som har fullført studiet har tilstrekkelig kompetanse 

når de skal begynne som leger.  
 

 Erfaringene fra utenlandske universiteter hvor en har definert ca 100 kliniske 
problemstillinger (eks: hodepine, magesmerter) med aktuelle differensialdiagnoser 
som studentene skal kunne med utredning og behandling i primærhelsetjenesten og i 
spesialisthelsetjenesten var noe som flere synetes var en god ide som en form for 
kjernepensum.   

 
 Kjernepensum er viktig. Kjernepensum vil gi studentene bedre styringssignaler for 

læring. I dag er eksamen og forelesningene de viktigste styringssignalene. Veldig mye 
forelesninger og  eksamen. Det vil også være lettere for underviserne hvis en har et 
kjernepensum. Kan definere hva som er viktig og mindre viktig 

 
 Eksamen blir styrende for undervisningen og for studentenes læring. Kasuistikker 

brukes en del til eksamen og bør brukes mer. En del eksamensoppgaver er alt for 
detaljerte. Multiple choice er en svært krevende eksamensform som forutsetter gode 
kunnskaper i denne eksamensformen for de som skal lage oppgaver. De tilløp til 
denne eksamensformen som har vært forsøkt ved MOF har ikke vært bra. 

 
 Nasjonale prøver krever nasjonale kjernepensa. Kan være aktuelt med avsluttende 

(nasjonale?) prøver ved avslutningen av studiet hvor alle fagområder kan bli 
eksaminert. Poenget må være å teste evnen til å tenke helhetlig (syntese) og ikke 
detaljert. 

 
 Studentene opplever en curriculum overload. Blir for mye ”telefonkatalog” i dag..  

 
 Noen etterlyste mer psykiatriundervisning med vekt på affektive behandlingsformer 

(kognitiv terapi), 
 

 Geriatri ble også etterlyst som et viktig fag som i dag får for lite fokus i 
undervisningen. 


