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Forslag til omorganisering av utdanningslinjen ved Det medisinske 
fakultet 

Bakgrunn 
Det sittende dekanatet har som mål å styrke utdanningene ved fakultetet. Det er satt i gang større 
reformer av studieplanene, og det er opprettet nye stillinger som utdanningsleder ved hvert av de tre 
instituttene. Fakultet har en omfattende portefølje av studieprogrammer, og det utredes og 
diskuteres etablering av flere nye programmer. Fakultetet har lagt et betydelig arbeid i tilpasningen 
av studieprogrammene til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.  Samtlige utdanninger må 
orienteres i henhold til utdanningspolitiske og helsepolitiske forventninger.  Samhandlingsreformen 
og stortingsmeldingen om utdanning for velferd krever fornyelse av læringsmål, innhold, 
læringsformer og valg av nye læringsarenaer. Utdanningene skal også ruste våre studenter til å 
arbeid i en globalisert verden. Videre satser fakultetet offensivt på digitalisering av eksamener og 
utvikling av e-læringsprogrammer.  Foruten en rekke forventninger og krav til omstillinger er det også 
strukturer i fakultetet selv som nødvendiggjør en omorganisering av utdanningen ved fakultetet. 
 
Organiseringen av medisinstudiet i en matrisemodell har vist seg å skape problemer, der prodekan 
for profesjonsstudiet i medisin har det overordnede ansvaret både for strategiske og operative 
oppgaver i medisinstudiet, mens instituttledere har linjeansvar for ansatte, infrastruktur og 
driftsstøtte for dem som utfører oppgaver knyttet til utdanningen (lærere, semesterledere, 
semesterkoordinatorer). Dette har til dels resultert i uklare ansvars- og myndighetsrelasjoner og til 
dels uklare rapporteringslinjer. Dekanatet mener derfor at studiet må organiseres slik at det blir 
tydeligere lederlinjer, der det er bedre samsvar mellom ansvar og myndighet for de som har ansvaret 
for de ulike deler av utdanningen. Dekan foreslår derfor en  omorganisering av studieledelse og 
administrasjon ved fakultetet, der medisinutdanningen restruktureres fra en matrise- til 
linjeorganisering, mens organisering og ledelse av bachelor og masterstudiene blir som før, men  
ansettelse av utdanningsledere ved alle instituttene skal støtte  og avlaste instituttlederne i ledelse 
av utdanningsoppgavene. 
 

Forslag til organisering: 
Organisasjonskart 
Forslag til overordnet organisasjonskart for organisering av utdanning ved fakultetet ligger på siste 
side. 
 
 

Stillinger og organisasjonsenheter involvert i utdanning 
 

Prodekan for medisinstudiet 
Valgt sammen med dekan og og sitter i stab til dekan. Inngår  i dekanens ledergruppe, med oppgaver 
knyttet til fakultetets medisinutdanning. Rapporterer til dekan. Delegert ledelseslinje til 
instituttlederne (etter avtale med dekan) og utdanningslederne. 

Studiedekan er programleder for medisinstudiet. 
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Oppgaver og ansvarsområde 
• Overordnet faglig ansvar for medisinstudiet 
• Bidra til utvikling av studiet og sørge for at medisinerutdanningen forholder seg til helse- og 

utdanningspolitiske forventninger og krav, samt til UiOs krav innen feltet  
• Bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanningsspørsmål inkludert 

studentutveksling  
• Være bindeledd mellom ulike styringsnivåer på universitetet og fakultetet 
• Være bindeledd til kliniske læringsarenaer 
• Utvikle mål, innhold, arbeids- og evalueringsformer i utdanningen 
• Bidra til gjennomføringen av  studieplanen  
• Tilrettelegge for utvikling og monitorering av utdanningskvalitet  
• Bidra til  utviklingen av en god evalueringskultur og kvalitetssikring av medisinerstudiet  
• Oppnevning av tilsynssensorer  
• Initiere og følge opp eksterne programevalueringer  
• Overordnet ansvar for semesterstyrer og fagplanutvalg  
• Lede programråd  
• Kontakt med studentstyret og stimulere studenter til aktiv medvirkning i vurdering og 

utvikling av studiet 
• Vedtak i undervisnings- og eksamenssaker som ikke er delegert til lavere nivå  
• Ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med studiene 
• Forberedelse av studiesaker for fakultetsstyret 
• Dispensasjonssøknader knyttet til studiesaker  
• Videre- og etterutdanning/spesialistutdanning 
• Godkjenning av internasjonal utdanning  

 
Prodekan for bachelor og masterstudiene 
Valgt sammen med dekan og og sitter i stab til dekan. Inngår  i dekanens ledergruppe, med oppgaver 
knyttet til fakultetets bachelor- og masterutdanninger. 
Delegert ledelseslinje til instituttlederne (etter avtale med dekan) og til utdanningsleder og 
programledere. 
 
Oppgaver og ansvarsområder: 

• Overordnet ansvar for bachelor og masterstudiene 
• Bidra til utvikling av studiene og sørge for at studieprogrammene forholder seg til helse- og 

utdanningspolitiske forventninger og krav  
• Bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanningsspørsmål inkludert 

studentutveksling  
• Være bindeledd mellom ulike styringsnivåer på universitetet og fakultetet 
• Bidra til utvikling av programporteføljen og gjennomføring av studieplaner  
• Bidra med nødvendig koordinering mellom de tre instituttenes programmer 
• Tilrettelegge for utvikling av utdanningskvalitet 
• Bidra til  utviklingen av en god evalueringskultur og   
kvalitetssikring av programmene   
• Initiere og følge opp eksterne programevalueringer  
• Bidra til at instituttene vektlegger pedagogisk kompetanse og erfaring ved ansettelser 
• Oppnevne programledere 
• Kontakt med studentstyret og stimulere studenter til aktiv medvirkning i vurdering og 

utvikling av studiene 
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• Forberedelse av studiesaker for fakultetsstyret 
 
 
 
Studieseksjonen 
Støtteseksjon for undervisning, kvalitetssikring og eksamen ved fakultetet 
Seksjonsleder rapporterer administrativt til fakultetsdirektør og faglig til prodekaner for studier 
 
Funksjoner i seksjonen: 

• Ansvarlig for administrativ planleggingen av profesjonsstudiet i medisin 
• Avvikling av eksamener tilknyttet programmet 
• Veiledning av medisinstudenter 
• Behandling av klagesaker 
• Studiesaker som nedrykk, opprykk, fritak o.s.v. 
• Førstelinjetjeneste ved infosenteret 
• Innreisende og utreisende studenter 
• Undervisningsplanlegging, studiesaker og eksamen ved master i klinisk ernæring 
• Overordnede studiesaker for bachelor- og masterstudiene 
• Overordnet ansvar for utstedelse av grader og vitnemål ved fakultetet 
• Superbruker for Felles studentsystem (FS) for hele fakultetet 
• Studiestatistikk  
• Kvalitetsikring i henhold til kvalitetsystemet 
• Kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak 
• Studieweb 
• Kontaktpunkt i studiesaker for Studieavdelingen og sentrale nettverk 
• Diverse utrednings- og utviklingsoppgaver – for eksempel regelverk 
• Rådgiving overfor fakultetsledelsen og instituttene 
• Bistå studiedekan i råd og utvalg 

 
Instituttleder 
Velges event. ansettes, rapporterer til dekan. 
Rapporterer i delegert ledelseslinje til prodekaner for utdanning (etter avtale med dekan). 
 
Funksjoner: 

• Overordnet ansvar for undervisning i sitt institutt 
• Ansettelse i stillinger som er involvert i studiene 
• Tilrettelegging av organisatoriske forhold 
• Å stille undervisningsressurser til disposisjon for semesterstyrene 

 
Utdanningsleder 
Akademisk lærerstilling (50% utdanningsleder, 50% forskning), utnevnes av  instituttleder i 
åremålsverv i fire år med mulighet for forlengelse i en periode til. 
Sitter i stab til instituttleder og er institutteders nestkommenderende i utdanningssaker 
 
Oppgaver og ansvar: 
 

• Har et særlig ansvar for å synliggjøre og bidra til løsninger av utdanningsoppgaver 
• Inngår i rådgivningsgruppe til studiedekan 
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• Bidra til fornyelse og kvalitetsforbedringer av studiene 
• Bidra i arbeid med kvalitetssikring av utdanning og oppfølging av evalueringer 
• Arbeide for fornyelse av evalueringsformer  
• Bidra til fortløpende kvalitetssikring av undervisning og evaluering 
• Arbeide for et best mulig læringsmiljø for studenter 
• Arbeide for en god og stimulerende læringskultur blant studenter  
• Tilse at undervisning og eksamen blir gjennomført i henhold til læreplaner og regelverk 
• Koordinering av lærerkrefter 
• Oppfølging av semesterledere, semesterutvalg og eksamenskommisjoner (medisin) og 

programledere på BM-studiene 
• Ansvar for etablering av samarbeidsfora for erfaringsdeling og diskusjon om utdanning 
• Bidra til å bedre koordineringen i studiet (medisin) og på tvers av studier  
• Ha dialog med undervisningsledere (fagplanutvalgsledere i medisinstudiet) 
• Ha dialog med instituttleder om kompetansebehov (medisin) 
• Bidra og inspirere til pedagogisk kompetanseheving og være bindeledd til 

studieadministrative og pedagogiske ressurser sentralt 
• Ha oversikt over valgfrie emner  
• Medlem av programrådet (medisinstudiet) 

 

Programråd  
Alle studieprogram som leder fram til en grad skal ha et programråd. Det er vanlig at dekan delegerer 
myndighet av den daglige ledelse og drift av et studieprogram til avdelingsnivå. Programrådet 
rapporterer til studiedekan i saker av faglig karakter. Saker som har ressursmessige konsekvenser 
rapporteres til instituttledelsen. Det er fakultetet som står for daglig ledelse og drift av 
profesjonsstudiet i medisin. Instituttene har ansvar for å stille undervisningsressurser til disposisjon 
for semesterutvalgene i medisin. 
 
Et programråd kan ha ansvar for flere studieprogram. Programrådene skal behandle de faglige 
rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. 
Utover dette kan et programråd delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den 
løpende drift skal delegeres til programleder. En programleder kan ha ansvaret for flere 
studieprogram. 
 
Programråd for profesjonsstudiet i medisin 
Programleder for medisinstudiet er studiedekan for medisin, som rapporterer til dekan. 
Programrådet er et rådgivende organ for studiedekanen. Programrådet skal virke for å bedre 
studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng innad i profesjonsstudiet i 
medisin. 
 
Programrådet har følgende oppgaver, men kan delegere videre til utpekte personer der 
det er hensiktsmessig: 

• fastsette programmets innhold, og oppdatere dette i henhold til den faglige utvikling og i 
samsvar med § 3.3 i forskrift om studier og eksamen ved UiO  

• samordne fag gjennom semestrene  
• sikre den helhetlige kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, vurderingsformer og 

læringsmiljø i programmet. Fakultetets årsrapport for studiekvalitet skal fremlegges for 
programrådet til diskusjon  
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Sammensetning av programrådet for profesjonstudiet i medisin: 
Programrådet skal avspeile de fagmiljøene som deltar i programmet, og skal sikre studentene 
representasjon. Programrådet skal ha ni medlemmer, og settes sammen slik: 

• 1 programrådsleder (studiedekanen)  
• 4 vitenskapelige representanter inkludert de 3 utdanningsledere som representer 

faggruppene basalfag, kliniske fag  og samfunnsmedisin/ allmennmedisin: En fjerde 
representant skal representere kliniske fag. En av de vitenskaplige representantene skal 
representere indremedisin. Dersom utdanningsleder ikke er lege, skal det oppnevnes et 
settemedlem.  

• 2 studentrepresentanter (valgt av MFU)  
• 2 administrativt tilsatte (en av disse skal være seksjonssjef i studieseksjonen)  
• Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes 

for ett år. 
 

 

Programråd for bachelor- og masterprogrammene 
Programrådene har ansvar for: 

• at programbeskrivelsen utarbeides i henhold til § 3.3 i forskrift om studier og eksamen ved 
UiO  

• at emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig enhet og støtter opp om programmets 
mål  

• at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt  
• at studieprogrammet er kvalitetssikret  
• at fakultetets mål om internasjonalisering er ivaretatt  
• at det foreligger retningslinjer for behandling av saker knyttet til innpassing av ekstern 

utdanning, og vurdering av overlapp mellom emner  
• at det foreligger retningslinjer for opptak til programmet (ved lokalopptak)  

 
Sammensetning av programrådet for master og bachelorprogrammene: 
Programrådene skal avspeile de fagmiljøene som inngår i programmet, og skal sikre studentene 
representasjon. Programrådet skal ha minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, og settes sammen 
slik: 

• programleder leder programrådet  
• ett eller flere medlemmer fra gruppen vitenskapelig ansatte ved enheten  
• ett eksternt medlem kan oppnevnes  
• en administrativt ansatt  
• to studentrepresentanter  

 

Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett 
år. 
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Programleder på bachelor- og masterprogrammene 
Arbeidsoppgavene til programleder er relatert til den daglige driften av programmene. Dette fordrer 
et nært samarbeid med de emneansvarlige. Programleder avgjør enkeltsaker med mindre de er av 
ekstraordinær eller prinsipiell art. Slike saker adresseres til programrådet og/ eller studiedekan.  

 
Programleder skal: 

• iverksette programrådets vedtak  
• sørge for at programplan og studentinformasjon foreligger  
• være tilgjengelige for studentene  
• iverksette evalueringer av programmet  
• behandle saker knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak fra emner i programmet, 

etter retningslinjer gitt av programrådet  
• godkjenne mindre endringer innenfor et emne  
• oppnevne eksterne sensorer etter innstilling fra veileder  

 

Programleder utpekes av prodekan for bachelor- og masterprogrammene etter konsultasjoner med 
instituttleder.  Bør fortsette sin undervisning også under programlederperioden. Programleder 
samarbeider nært med avdelingsleder. Programleder oppnevnes av studiedekan for en periode på 
fire år med mulighet for forlengelse. 

 

Semesterleder 
Professor eller førsteamanuensis. Verv, utnevnes av prodekan for medisin etter konsultasjoner 
instituttledere. Semesterleder  får et B-tillegg.  Rapporterer er i linje til instituttleder, delegert linje til 
utdanningsleder etter avtale med instituttleder. 
 

Arbeidsoppgavene er relatert til den daglige driften av semesteret. Semesterleder skal ha et nært 
samarbeid med aktuelle undervisningsledere og andre fagansvarlige. Semesterleder avgjør løpende 
enkeltsaker som ikke er av,ekstraordinær eller prinsipiell art, mens større endringer i semesteret må 
godkjennes av studiedekan. Det forventes at semesterleder selv underviser ved profesjonsstudiet.  

 

Semesterleder skal  
• avklare faglige spørsmål i forbindelse med semesteret  
• godkjenne eksamensoppgaver, sensorveiledning og stasjonsoppsett  
• sikre at semesteret gjennomføres i henhold til studieplanen  
• kvalitetssikre og følge opp undervisningsressurser  
• godkjenne studenters deltakelse i obligatoriske aktiviteter  
• følge opp bekymringsverdige enkeltstudenter ved behov, eller se til at dette skjer  
• avholde og kalle inn til semesterutvalgsmøter  
• kalle inn til faglærermøter minst 1 gang per semester  
• skrive årsrapport  
• leder semesterutvalget 
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Semesterutvalg 
Utvalgene har ansvar for: 

• at det foreligger en semesterbok før semesterstart  
• at det bestilles undervisning fra instituttene  
• at det bestilles veiledere til PBL-undervisning  
• at evalueringer gjennomføres og følges opp  
• at det årlig rapporteres til studiedekanen om evalueringenes resultater og oppfølgingstiltak  
• at det utnevnes eksamenskommisjon for skriftlig eksamen/OSCE-eksamen  
• at det utarbeides eksamensoppgaver og sensorveiledning til skriftlig eksamen  
• gjennomføring av muntlig eksamen  
• at studentene får informasjon om eksamen i god tid  
• å utnevne en av de vitenskapelige representantene som nestleder i gruppen. Nestleder skal 

overta oppgavene til semesterleder ved midlertidig sykdom eller permisjon.  
 
Semesterkoordinator 
Ansettes av instituttleder og rapporterer til denne, men samhandler i løpende oppgaver med l 
semesterleder. 
 
Funksjoner: 

• Administrativ stilling. 
• Koordinator for semesterutvalget og yter nødvendig administrativ støtte til semesterleder. 

 
Undervisningsledere (ikke vist i organisasjonskartet) i profesjonstudiet 
medisin  
Professor eller førsteamanuensis. Verv, oppnevnes av studiedekan, etter nominasjon blant lærerne i 
faget eller etter anbefaling fra tidligere undervisningsleder. I fag der undervisningen foregår på flere 
steder, utpeker undervisningsleder en kontaktperson på de undervisningsstedene som ikke har 
undervisningslederen. Får B-tillegg i store fag. 
 
Rapporterer til studiedekan /programrådet. 
 
Hvert fag har et fagplanutvalg som utpekes av undervisningsleder i faget. Fagplanutvalget kan bestå 
av samtlige lærere i små fag, eller dannes av en mindre, representativ gruppe av lærere. 
Fagplanutvalget er et rådgivende organ, og har en særlig oppgave i forbindelse med endring og 
oppdatering av fagplanen, dvs. beskrivelsen av fagets innhold, mål og plassering i ulike deler av 
studiet. 
 
 
Funksjoner: 

• utpeke og lede fagutvalget 
• gi innspill til programrådet  
• konsulteres ved endringer i semestrenes faglige innhold  
• koordinere lærekreftene innen faget, og fordele undervisningen  
• oppdatere liste over anbefalt litteratur  
• gi innspill til eksamensoppgaver i faget dersom eksamenskommisjonen eller 

semesterutvalget ber om dette  
• godkjenne oppgavetema, veileder og sensor for studentenes prosjektoppgaver  
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• holde seg orientert om resultater av evalueringer i semestre hvor faget undervises, og sørge 
for tiltak i samarbeid med semesterutvalget når det avdekkes mangler ved undervisningen i 
faget  

• svare på henvendelser fra offentligheten om innholdet i undervisningen i faget   
• overordnet ansvar for undervisningen i et innenfor eller på tvers av fagområder 

 
 
 
Organisasjonskart utdanning: 

Dekan

Stud. seks.

Instituttleder Instituttleder

IMB og Klinmed Helsam

Ledelseslinje

Delegert
ledelseslinje

Fak. dir. Prodekan
medisin

Prodekan
Master og Bach

Semester-
leder

Semester-
leder

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Ma)

Utdanningsleder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Utdanningsleder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Bach)
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