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En internasjonal trend
Det har ikke vært vanlig med valgfrie emn
er i medisinstudiene i Norge utover den 
individuelle prosjekt eller hovedoppgave. 
Ved studiesteder i utlandet er det  lengre 
tradisjon for valgfrie emner (13), og det 
har vært en økende trend internasjonalt 
med å dele studieplanen inn i en kjerneplan 
(«core curriculum») og valgfrie emner som 
gjerne kalles «electives» eller «special study 
 modules» (4).  Karolinska Institutet har ek
sempelvis 25 uker valgfri fordypning i sitt 
fem og et halvt år lange medisin studium (5). 
Alt i 1993 ble det et nasjonalt krav om valg
frie emner i medisinstudiet i Storbritannia 
(6). 

Faglig fordypning
Det er en krevende øvelse å avgrense og tydeliggjøre 
hva som må med i den medisinske grunnutdanningen. 
Hvis man spurte alle fagene om deres mening ville nok 

 summen ganske sikkert overstige det norske 
studiets ramme på seks år. Lærere vil gjerne 
ha et genuint ønske om å lære bort så mye 
som mulig og prioritering av hva som skal 
med kan være vanskelig. Valgfrie emner 
kan skape rom for å tilby undervisning for 
en gruppe spesielt interesserte og kan gi 
studenter mulighet til individuell faglig og 
metodologisk fordypning. 

Elektive perioder i Oslo
I revidert studieplan for profesjonsstudiet i 
medisin ved UiO – Oslo 2014 – er det lagt inn 
fire elektive perioder av fire ukers varighet, 
i tillegg til en fire ukers periode i studiets 
modul 5 (figur) (7). De elektive periodene, 
som avvikles i de første fire ukene fra og med 
semesterstart i januar, skal brukes til valgfrie 

emner av et omfang på 10 studiepoeng og til arbeid med 
et selvstendig vitenskap elig arbeid (prosjektoppgave) 
som har et omfang på 20 studiepoeng. 
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Valgfrie emner i medisinstudiet kan gi rom for selvvalgt praksis og faglig 
 og metodologisk fordypning. Emnene kan gi et grunnlag for studenters arbeid  

med prosjekt- eller hovedoppgave og være verdifulle med tanke  
på fremtidige valg om spesialisering 
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Metode- og temakurs
Denne første elektive perioden i Oslo avvikles når stud
entene har gått to eller to og et halvt år av studiet. Tre av 
de fire ukene i perioden er satt av til valgfrie emner hvor 
studentene har mulighet til å velge ulike metodekurs og 
eller tematiske kurs for eksempel innen diabetes eller 
global helse. Det er et mål at periodene skal gi stud
entene reelle valgmuligheter. Vi ser for oss at fakultetets 
tre institutter – Institutt for medisinske basalfag, Inst itutt 
for helse og samfunn, og Institutt for klinisk  medisin – 
til sammen vil kunne tilby en portefølje av kurs i den 
første elektive perioden som kan omfatte 34 metodefor
dypningskurs og 1013 tematiske kurs. 

Selvvalgt praksis
Den siste elektive perioden kommer midt i sjette og 

siste året for høstkullet, og rett før sjette og siste året for 
vårkullet. Perioden har en varighet på fire uker, og vi 
planlegger at den kan inneholde praksis hvor studentene 
kan inngå i et strukturert og veiledet program knyttet 
til en klinisk avdeling, et fastlegekontor, et laboratorium 
eller en relevant ekstern institusjon.

Bedre rom for forskning
En av målsettingene med revisjonen av medisin studiet 
i Oslo er at studiet skal legge bedre til rette for flere 
sammen hengende perioder med forskningstid for stud
enter på forskerlinjen utenom heltidsåret. Forskerlinje
studenter i Oslo leverer prosjektoppgave i medisin studiet 
på lik linje med regulære studenter, og oppgaven vil 
kunne knyttes innholdsmessig til studentenes forsker
linjeprosjekt dersom studenten ønsker det. Når det 

Figur som viser det nye studieløpet i Oslo med elektive perioder og valgfrie emner.
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gjelder elektiv periode 1 og elektiv periode 4 planlegger 
vi at aktiviteter på forskerlinjen skal kunne godskrives 
som erstatning for de aktuelle emnene i disse periodene 
etter søknad fra studenten.

Kompetanseutvikling
Rapporter fra studenter støtter opp om at valgfrie  emner 
kan være kompetanseutviklende samtidig som de gir 
studentene medbestemmelse (8). I litteraturen inter
nasjonalt er det likevel understreket at valgfrie emner 
må ha tydelige læringsmål og læringsutbyttebeskriv
elser, på lik linje med andre emner. Et samarbeid mellom 
de medisinske studiestedene i Norge om valgfrie emner 
vil kunne øke samhandling på tvers av studiesteder og i 
sum gi et bedre og mer variert tilbud nasjonalt.  I Oslo vil 
elektiv periode med valgfrie emner avvikles første gang 
i januar 2017, og valgfri praksis vil første gang  avvikles 
januar 2020.
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