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1. Justert studieplan for studenter med oppstart fra og med vår 2012, se vedlagte excel
ark. Her har vi lagt inn nye oppjusterte emner (ERN4210, ERN4310 og ERN4410) og
fjerning av emnene ERN4221, 4321, 4322, og 4323. Disse endringene er i tråd med
studieplanen som er beskrevet i utredningen som ble sendt fra IMB til Medfak
desember 2008.
2. Undervisningsregnskapet er også i tråd med innstilling fra Medfak og OD fra august
2009.
3. Som avtalt er det også lagt inn en del separat undervisning for ernæringsstudentene i
et revidert første semester og egen eksamen. Dessuten økt noe egen undervisning i
2-4 semester. Dette er gjort for å redusere frafall av studenter. Dette vil medføre
besparing på budsjettet for fellesundervisningen (eksamen etc).
4. Vi har tatt ut disseksjon fra semester 3 og 4A, og lagt inn tilsvarende egen
undervisning. Dette vil bety en relativt stor besparelse på budsjettet for
fellesundervisningen.
5. Alle studenter starter i vårsemesteret. Det betyr at vi ikke må ha dobbeltundervisning
i semester 1 og semester 4B dersom det var delt opptak. Dette er en besparelse på
ernæringsbudsjettet fra forrige oppsett som ble sendt i desember 2010.
6. Som beskrevet i utredningen fra 2008 (vedlagt) er det også beregnet at
driftsbudsjettet til ernæringsundervisningen øker fra 2 mill i dag for 20 studenter til
3,2 mill for 35 studenter, dvs en økning på kr 1,2 pr år. Dette inkluderer
sykehusavtale, drift av laboratoriekurs, klinisk praksis. Hovedsakelig er dette til
emner innen klinisk ernæring.
7. Vedlagte undervisningsregnskap for nåværende studieplan (20 studenter) viser
11.304 normerte undervisningstimer. Undervisningsregnskapet for 35 studenter,
justert studieplan som beskrevet over viser 15.454 normerte studietimer. Per student
betyr dette en betydelig rasjonalisering og stordriftbesparing siden normert
undervisningstid per student reduseres fra 565 timer til 442 timer.

