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Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for 
profesjonsstudiet i medisin 
 

Vedlegg:  

1. Oslo 2014: Forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO 

2. Oslo 2014: Høringssvar 

 

Bakgrunn 
Første fase av arbeidet med revisjon av studieplanen i medisin ved UiO er ferdigstilt. Vedlagt 

følger forslag til ny overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin.  

 

Fakultetsstyret bes primært om å ta stilling til den overordnede studieplanen sett under ett. I 

tillegg vurderes det som hensiktsmessig at fakultetsstyret fatter særskilte vedtak for noen av 

problemstillingene/forslagene som fremkommer i studieplanen. Det gjelder: 

1. Justert implementeringsplan for prosjektet 

2. Delegering av myndighet fra fakultetsstyret til programrådet mht. godkjenning av 

modulplanene 

3. Karakterspørsmålet 

4. Systematisk opplæring i kliniske praktiske ferdigheter 

5. Innføring av mentorordning 

 

Orientering om organiseringen og fremdrift for prosjektets fase 1 
Prosjektet har fulgt tidsplanen for fase 1. Det har vært holdt til sammen ni informasjonsmøter 

for ansatte og studenter. Seks av disse ble holdt i januar som en innledning til revisjonen, og 

tre ble holdt i juni i forbindelse med utsending av høringsforslaget.  

I april 2013 ble det arrangert et studieplanseminar hvor man samlet prosjektets 

referansegruppe, dvs. undervisningsledere, semesterledere, studenter, administrativt ansatte, 

brukerorganisasjoner, Oslo kommune, sykehusene i Oslo-området og andre aktuelle aktører, 

til sammen ca 100 personer.  

De fleste fagplanutvalg har gitt skriftlige innspill til revisjonen før høringen, noe også andre 

sentrale aktører, for eksempel studentene, også har gjort. Innspillene ble lagt til grunn i 

utarbeidelsen av forslag til revidert studieplan som i løpet av juni var ute til høring.   
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Styringsgruppen 

Styringsgruppen har hatt fire møter. Guppens leder er Ingrid Os. Øvrige medlemmer er 

Frode Vartdal, Bjørn Hol, Monica Bakken, Julia Brox Skarnes. I løpet av perioden er gruppen 

supplert med representanter fra universitetssykehusene, Elisabeth Søyland fra Oslo 

universitetssykehus og Torbjørn Omland fra Akershus universitetssykehus.  

 

På grunn av utvidelsen med representanter fra universitetssykehusene har styringsgruppen 

vedtatt at det skal oppnevnes ytterligere en studentrepresentant. Det i henhold til 

Universitets- og høgskoleloven § 4-4. Begge studentrepresentantene møter med fulle 

rettigheter, tale-, forslags- og stemmerett. Knut E. A. Lundin har vært observatør på noen av 

møtene. 

 

Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen har hatt fire møter. Prosjektgruppens medlemmer er Jan Frich 

(prosjektleder), Anette Løken Eilertsen, Edvard Hauff, Elin Olaug Rosvold, Erik Dissen,  

Tore K. Kvien, Eva Gretland, Fredrik Brekke, Karoline Kråkmo Hauge, Kristin Bjørnland, 

Kristin Wium, Lars Aabakken, Mette Brekke, Pål Gulbrandsen og Guro Valen, pt. Tore 

Jahnsen som vara. Knut E. A. Lundin har vært observatør på noen av møtene. 

 
Prosjektledelsen 
Jan Frich har vært prosjektleder fra januar til juli 2013. Fra august 2013 tiltrer Knut E. A. 

Lundin som ny prosjektleder. Ingrid Middelthon er prosjektsekretær. 

 

Vurdering: 
 

Fremdriftsplanen for implementering av Oslo 2014 

Det vises til studieplandokumentet s. 53-54. 

 

Fremdriftsplanen for implementering av Oslo 2014 er revidert noe. Følgende må tas hensyn 

til i implementeringen av revidert studieplan:  

 Modul 1 og 2 implementeres suksessivt over to år. Modul 3 implementeres etter dette.  

 Planleggingen av modul 3 og 8 må gjøres i nært samarbeid fordi undervisningen som gis i 

modul 8 må bygge på den som er gitt i modul 3. I og med at modul 8 implementeres før 

modul 3 må arbeidet med modul 3 starte tidlig. Det er nødvendig at en detaljert plan for 

modul 3 foreligger før siste hånd legges i detaljplanleggingen av modul 8.   

 Undervisningen frem til og med dagens 9. semester hviler på vertikal integrasjon og det 

vil være behov for overgangsordninger ved omlegging til revidert studieplan. Emner som 

ikke dekkes i reviderte moduler må evt undervises i elektive perioder. 

 Elektiv periode 4 må avsettes til arbeid med prosjektoppgaven for de første kullene i 

revidert plan. 
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 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 
Modul I X X     
Modul II   X X   
Moudl III     X X 
Modul IV  X     
Modul V   X    
Modul VI    X   
Modul VII   X     
Modul VIII   X X   

 

 

Programrådets rolle i revisjonsarbeidet 

Det vises til studieplandokumentet s. 53-54. 

 

Programrådet for profesjonsstudiet i medisin er et faglig, rådgivende organ for 

studiedekanen. Rådet skal virke for å bedre studentenes læringsutbytte og sikre koordinering 

og sammenheng innad i studiet. Programrådet er sammensatt av studiedekan, fire 

vitenskapelige ansatte fra hhv. basalfag, medisin, kirurgi, og allmenn/samfunnsmedisin, to 

studentrepresentanter og to administrativt ansatte.  

 

Programrådet har blant annet et overordnet ansvar for følgende:  

1. Fastsetting av programmets innhold og å oppdatere dette i henhold til faglig utvikling 

2. Ansvar for samordningen av fag på tvers av semestre gjennom programmet 

3. Ansvar for den helhetlige kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, 

vurderingsformer, og læringsmiljø i programmet.  

 

Prosjektgruppen mener at fakultetsstyret bør delegere oppgaven med å gjennomgå og 

godkjenne modulplanene, og derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til  

programrådet.  

 

Karaktersystemet i ny studieplan 

Det vises til studieplandokumentet s. 39-41. 

 

I studieplandokumentet er det skissert fire løsninger for karakterspørsmålet: 

1. Beholde dagens todelte karakterskala (bestått/ikke-bestått)/utsette beslutningen om valg 

av karaktersystem 

2. Innføre en bokstavkarakterskala (A-F) for alle emner (dvs. semestre/moduler) og for alle 

studenter fra en gitt dato, og evt. bruke bestått/ikke-bestått i noen emner 

3. Innføre en bokstavkarakterskala (A-F) kun i reviderte emner, fortløpende for alle 

studenter som tar disse, og evt. bruke bestått/ikke-bestått i noen emner 

4. Innføre en gradert karakterskala (A-F), men kun fra og med de studentkull som tas opp 

på studiet fra høsten 2014 eller våren 2015 (for å ha et semester til å kvalitetssikre 

eksamensgjennomføringen og karaktersettingen), og evt. bruke bestått/ikke-bestått i 

noen emner 
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Prosjektgruppen er delt i synet på å innføre bokstavkarakterer i studiet. Et mindretall ved 

representantene for studentene foreslår alternativ 1, mens et flertall bestående av de øvrige 

medlemmene i prosjektgruppen foreslår alternativ 4. 

 

Et argument for alternativ 4 er at man ved denne løsningen vil unngå at studenter som alt er 

tatt opp i studiet får bokstavkarakterer kun i noen emner på avsluttet vitnemål. I tillegg vil 

studenter som tas opp på programmet være klar over at graderte bokstavkarakterer er en 

premiss for studiet.   

 

Ved vedtak om innføring av bokstavkarakterer må det utredes nærmere hvordan dette skal 

gjennomføres. I tillegg kan det bli nødvendig med behandling i Universitetsstyret dersom 

man går inn for en løsning som krever særordninger i forhold til bestemmelsene i Forskrift 

om studier og eksamener ved UiO. Det bes derfor om at Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til 

å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i denne forbindelse. 

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes. 

Strukturert opplæring i praktiske, kliniske ferdigheter 

Det vises til studieplandokumentet s. 45-46. 

 

I revidert studieplan bør det legges opp til innføring av en systematisk opplæring i praktiske 

ferdigheter. Det foreslås derfor å innføre en sjekkliste for praksisperioden i sykehus i dagens 

10. semester.  

 

Innføring av mentorordning 

Det vises til studieplandokumentet s. 47. 

 

Prosjektgruppen mener at det bør innføres en mentorordning for medisinstudenter hvor man 

legger opp til 3-4 møter per studieår. 

 

Styringsgruppens forslag til dekanus har vært enstemmig, med unntak av punkt 3 der 

studentrepresentanten har gått inn for å beholde dagens todelte karaktersystem som er 

bestått/ikke-bestått. 

 

Dekanus slutter seg til følgende forslag til vedtak etter forslag fra flertallet i styringsgruppen 

for Oslo 2014: 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014 

 

2. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og 

derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til programrådet 

 

3. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F), men kun fra og med de 

studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014. Det åpnes for at man også i ny 

ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner. 
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Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for 

Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. 

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes. 

4. Fakultetsstyret går inn for innføring av systematisk opplæring i kliniske, praktiske 

ferdigheter som en del av revidert studieplan 

 

5. Fakultetsstyret ønsker seg en utredning av mentorordning med sikte på at den etableres 

som en del av revidert studieplan 

 

6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt 


