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Vedlegg 1: 

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 
 

1. semester 

 

Felles medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

1. semester består av 4 emneområder: 

Examen philosophicum  

Human biologi 

Individ og kommunikasjon 

Samfunns- og metodefag 

I tillegg kommer førstehjelpskurs. 

 

Følgende fag inngår: 

anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinsk statistikk, medisinske 

atferdsfag, allmennmedisin, forebyggende medisin (epidemiologi), medisinsk 

historie, medisinsk etikk 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 
Seminarer  

Demonstrasjoner, øvelser og kurs i statistikk, biologi, samfunnsmedisin og metode,  

Problembasert læring (17 uker) 

Utplassering hos allmennpraktiker: 4 ganger  4 timer. 

 

Eksamen 
1 skriftlig eksamensdag (6 timer) 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

2. semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

2. semester omfatter: 

Cellebiologi 

Allmennmedisin 
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Det aller meste av tiden brukes til studium av cellebiologi. I dette inngår bidrag fra en 

rekke fagfelt: kjemi, anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, klinisk biokjemi og 

fysiologi, patologi. En samlet mulighet for fordypning i dette fagfeltet ansees som viktig, 

både med tanke på at studentene trenger et grunnlag for å følge med i den rivende 

utviklingen, og fordi solide cellebiologiske kunnskaper er en viktig byggestein i mange 

fag. Bare ved tilstrekkelig dyptgående innsikt i fagfeltet vil fremtidens leger kunne 

vurdere den medisinske relevans av ny kunnskap innen cellebiologi. 

 

Allmennmedisin består i kontakt med pasient med kronisk sykdom (2 studenter pr. 

pasient), og oppfølgingsseminarer for større grupper. 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger  

Kurs i biokjemi, molekylærbiologi, genetikk, cytologi, histologi og fysiologi (som regel 1 
kursdag pr. student pr. uke) 

Problembasert læring (19 uker) 

Praksis: Studentene oppsøker kliniske situasjoner i grupper på 2 studenter for samtale med 
pasient. Erfaringene tas opp i seminarer i større grupper. 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen (6 timer) 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

3.semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

Semesteret består av 5 blokker: 

Signalveier: 3 uker  

Blod (I)/immunologi/mikrobiologi: 5 uker 

Sirkulasjon: 5 uker 

Respirasjon: 4 uker 

Nyrer/urinveier/syre/base: 2 uker 

 

Følgende fag inngår: 

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, immunologi, patologi, farmakologi, 

klinisk biokjemi og fysiologi, mikrobiologi. Klinisk medisin. 

 

 



_____________________________________________________________________

Vedlegg 1 

3 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger  
Demonstrasjoner og kurs i anatomi, patologi, fysiologi, mikrobiologi og immunologi 

Problembasert læring (14 uker), 

Klinisk smågruppeundervisning med innføring i undersøkelsesteknikk 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen, 5 timer. 

Muntlig/praktisk eksamen der hver student trekkes ut til eksamen i ett av inntil 7 

emner/fag 
 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 
 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

4. semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

4. semester består av to emneområder: 

Fordøyelse og ernæring (I) 

Bevegelsesapparatet 

 

Fordøyelse og ernæring studeres de første 7 ukene, med en avsluttende 

evaluering. 

Bevegelsesapparatet studeres de neste 11 ukene og avsluttes med en uke til 

evaluering. 

 

Følgende fag inngår: 

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinske atferdsfag, farmakologi, 

patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, allmennmedisin, forebyggende 

medisin, indremedisin, kirurgi, radiologi, fysikalsk medisin 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 

Klinikker 

Kurs: anatomi (mikroskopi, disseksjon), biokjemi/ernæring, fysiologi, 
ferdighetstrening 

(undersøkelse fordøyelsesorganer, bevegelsesapparatet). 

Problembasert læring (13 uker) 
Klinisk smågruppeundervisning 
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Avdelingstjeneste 

  

Eksamen 
Skriftlig eksamen (4 timer) etter fordøyelsesblokken. 
Etter bevegelsesapparatblokken trekkes halvparten av studentene ut til en 

muntlig/praktisk prøve, ca. 20 studenter eksamineres i normalanatomisk undersøkelse, 

mens de øvrige har klinisk eksamen med pasient. 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

 

5.semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

5.semester for kiropraktorstudentene er sammenfallende med 7.semester for 

medisinstudentene. 

 

Oppbygging, innhold 

7. semester består av 3 undervisningsblokker: 

Nevrobiologi 

Øye/Øre-nese-hals 

Nevrologi 

 

Følgende fag inngår:  

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, patologi, medisinsk 

genetikk, allmennmedisin, nevrologi, øyesykdommer, øre-nese-

halssykdommer. 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 
Klinikker 

Kurs 

Problembasert læring (10 uker) 
Klinisk smågruppeundervisning 

Avdelingstjeneste 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen (5 timer) 
Muntlig, klinisk eksamen i øyesykdommer eller øre-nese-halssykdommer etter 

loddtrekning. 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 



_____________________________________________________________________

Vedlegg 1 

5 

 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

 

6.semester 

Det antas ingen samkjøring med medisinstudentene. Timeantall er beregnet tilsvarene 6. 

semester for medisinstudentene.  Dette utgjør ca 2000 undervisningstimer (inkludert 

forberedelsesfaktorer).  Se vedlegg 2 om  

 
 

 

 


