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Forslag til mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som skal
vurdere behov for endringer i medisinstudiet
Overordnet oppdrag
Arbeidsgruppen skal lage et forslag til en revisjon av Oslo 96 og til en framdriftsplan for å
gjennomføre denne revisjonen.
Bakgrunnen for arbeidet:
Etter innføringen av Oslo 96 i 1996 har det skjedd betydelige forandringer i medisinsk
kunnskap, medisinsk praksis, liggetid for pasienter i kliniske avdelinger, en betydelig
omstrukturering og endret pasientsammensetning i universitetssykehusene OUS og Ahus,
samt nye pasientforløp mellom allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten (eksempel: Samhandlingsreformen). Alt dette, samt erfaring fra 16 år
med den nye studieplanen og innspill fra evalueringsrapporten av Oslo 96 gjør at det har
oppstått et behov for å revidere studieplanen.
Mål og forutsetninger:
En revidert plan skal
• føre til bedre undervisning enn nå
• ikke medføre at kostnaden med medisinerutdanningen skal ha en større andel av
budsjettet enn nå
• studentene skal ikke måtte forflytte seg mer mellom undervisningsstedene enn nå;
helst mindre
• føre til en bedre arbeidsdeling mellom universitetssykehusene OUS og Ahus
• utnytte samarbeidende institusjoner til undervisning bedre enn nå; eks Legevakten og
sykehjem
• føre til en bedre utnyttelse og samhandling av lærerkreftene i de tre instituttene
• bedre utnyttelse av e-læring og ferdighetssentre
Praktisk leveranse:
1. Beskrive problemområder og flaskehalser i dagens studieplan
2. Beskrive tiltak som gjør at man vil oppfylle mål og forutsetningene angitt ovenfor ved
å vurdere

•

en noe annen bruk av undervisningsformer

•

flytting av undervisning mellom semestrene

•

flytting av undervisning mellom undervisningsstedene

•

innføre nye eller modifisere eksamensformer

3. Foreslå en framdriftsplan for implementeringen av en revidert plan (heretter kalt Oslo
96 +)
Forslag til sammensetning av arbeidsgruppen
• Undervisningsdekan medisinstudiet Ingrid Os
• Professor fra IMB
• Professor Lars Gullestad, UiO/OUS
• Professor Arne Bakka, UiO/Ahus
• Professor fra psykiatri
• Professor fra allmennmedisin
• Rådgiver Ingrid Middelthon (sekretær)
• Seniorrådgiver Mette Groseth-Langballe (økonomi-analyser, etc.)

