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Innledning 
Høringsutkastet til rammeplan for profesjonsstudiet i medisin ble sendt på høring 31. mai 13 

med svarfrist 21. juni 13. Høringen ble bekjentgjort på e-post til de ulike høringsinstansene 

og på websiden for Oslo 2014, http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/ 

 

I tillegg det blitt holdt tre informasjonsmøter på hhv. OUS – Rikshospitalet, OUS – Ullevål og 

Akershus universitetssykehus, hvor høringsinstansene var invitert. 

 

Høringssvarene er behandlet og sendes prosjektgruppen for uttalelse. Eventuelle endringer 

innarbeides i rammeplanen som legges frem for styringsgruppen.  Etter styringsgruppens 

behandling oversendes rammeplanen til fakultetsstyret for behandling, 17. september 13. 

 

Høringsinstansene var: 

Fagplanutvalg 

Semesterutvalg 

Programrådet 

Institutt for basalfag 

Institutt for klinisk medisin 

Institutt for helse og samfunn 

Medisinsk fagutvalg (MFU) 

SERAF 

Universitetslektorer for allmennpraksis 

Universitetslektorer for sykehuspraksis 

Oslo universitetssykehus (OUS) 

Akershus universitetssykehus (Ahus) 

Lovisenberg sykehus 

Diakonhjemmet sykehus 

Rådet for psykisk helse 

Kreftforeningen 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Oslo kommune 

 

Det er mottatt høringssvar fra: 

Avdeling for anatomi, IMB 

Avdeling for biokjemi, IMB 

Avdeling for biostatistikk, IMB 

Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB 

Avdeling for medisinske atferdsfag, IMB 

Det odontologiske fakultet, UiO 

Fagplanutvalget for allmennmedisin 

Fagplanutvalget for anestesiologi 

Fagplanutvalget for farmakologi og toksikologi 

Fagplanutvalget for hud og veneriske sykdommer 

Fagplanutvalget for medisinsk biokjemi 

Fagplanutvalget for medisinsk etikk 

Fagplanutvalget for medisinsk mikrobiologi 

http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/
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Fagplanutvalget for nevrologi 

Fagplanutvalget for psykiatri 

Fagplanutvalget for rettsmedisin 

Institutt for klinisk medisin 

Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus 

Institutt for medisinske basalfag 

Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Klinmed 

Kreftforeningen 

Medisinsk klinikk UiO v/Forskningsutvalget 

Medisinsk fagutvalg 

Oslo akuttmedisinske studentforening (OAMS) 

Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester 

Rådet for psykisk helse 

Semesterleder 5. semester 

Semesterleder 7. semester 

Semesterutvalget 9. semester 

Semesterutvalget 10. semester 

Univeristetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek 
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Kommentarer til høringsinnspillene 
Det er kommet en rekke høringsuttalelser på utkastet til revidert studieplan. Hovedinntrykket er 

positivt. En rekke innspill vil være svært relevante for de ulike modulgruppene. Arbeidsgruppen har 

funnet det nødvendige å gjøre noen justeringer i studieplandokumentet:  

 

 Det er gitt en noe mer utfyllende beskrivelse av elektive emner 

 

 En rekke fag ønsker et større omfang i form av UE. Det er gjort en justering når det gjelder 

Hudsykommer, hvor omfanget er økt med 0,25 UE lagt til modul 8. Hudsykommer dimensjoneres 

dermed til 3,25 UE. Øvrige innspill er ikke tatt til følge. Når det gjelder Klinisk biokjemi og 

fysiologi har vi karlagt omfanget av undervisningen i faget, og etter ny norm for en 

undervisningsuke svarer den undervisningen faget leverer i eksisterende studieplan til ca. 3 UE. Vi 

er enige i at det bør være noe mer undervisning i faget, men faget vil få en betydlig økt ramme i 

forhold til dagens nivå med 4 UE (som foreslått).    

 

 Det er alt foreslått at det innføres nye betegnelser for undervisningsfagene indremedisin 

(”indremedisinske fag”) og kirurgi (”kirurgiske fag”). Dette skal være et signal om at fag som 

revmatologi (innen rammen av ”indremedisinske fag”) og onkologi (særlig innen rammen av 

”kirurgiske fag”) skal ha undervisningstid. Hudsykdommer ønsker ny betegnelse til ”Hud- og 

veneriske sykdommer”. Farmakologi og toksikologi foreslås endret til ”Farmakologi”. Vi foreslår 

ellers å endre betegnelsen psykiatri til ”psykiatriske fag” (for å dekke barne- og ungdomspsykiatri 

og rus- og avhengighetsmedisin).  

 

 Det er kommer innspill om nye fag, bl.a. om å etablere medisinsk informatikk som eget 

undervisningsfag i medisinstudiet. Et premiss har vært at antall unervisningsfag ikke skal øke. 

Undervisning knyttet til elektroniske pasientjournaler og pasientsikkerhet vil kunne undervises 

innen rammen av faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring.  

 

 Medisinsk fagutvalg peker på av fire studiedager per semester er lite. Vi foreslår at det innføres 

fem studiedager per semester.  

 

 Medisinske atferdsfag ønsker mer undervisning senere i studiet. I tillegg har det vært en prosess 

rundt et foreslått nytt undervisningsopplegg i klinisk kommunikasjon med barn. Klinisk biokjemi 

og fysiologi ønsker undervisning i modul 8. Det er gjort justeringer i form av at flytte 0,25UE med 

medisinske atferdsfag inn i modul 6. 0,25UE klinisk biokjemi og fysiologi flyttes fra modul 6 og 

til modul 8. 0,25 UE indremedisin og 0,25 UE kirurgi flyttes fra modul 8 til modul 2 for å gi noe 

innledende undervisning om sykdommer i relasjon til ”propedeutisk blokk”, og tilsvarende 0,5 UE 

medisinske atferdsfag flyttes inn i modul 8.   

 

 Når det gjelder obligatorisk undervisning kan ikke regler for dette formuleres helt eksplisitt i 

dokumentetet. Det er programrådet som vedtar retningslinjer for hva som kan være obligatorisk 

undervisning. Det er rimelig at kliniske smågrupper, kurs, simulering er obligatoriske. Det vil i 

tillegg være obligatoriske aktiviteter som journalskrivning, innleveringer og lignende. 

Forelesninger vil ikke kunne være obligatoriske. Modulgruppene må komme med forslag. Det vil 

så være programrådet som vil godkjenne hva som kan være obligatorisk undervisning. Dette er 

presisert i studieplandokumentet.  
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 Det er kommet innspill om at modul 8 ikke må utformes før modul 3. Dette er presisert i 

dokumentet.  

 

 Når det gjelder normer for vekting av undervisning er det et pågående arbeide om dette, og 

studieplanrevisjonen må avvente nye normer.  
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Oppsummering av høringsinnspill 

 

Organisatoriske rammer for et revidert studium 
 
Om omfanget at revisjonen:  

Fra noen høringsinstanser har det kommet tilbakemelding om at revisjonen er for lite 

progressiv. Tydeligst målbæres dette av Oslo kommune som mener at studieplanen ikke i stor 

nok grad tar hensyn til morgendagens utfordringer, den epidemiologiske og demografiske 

utviklingen, og nye teknologiske løsninger. De hevder at tradisjonell medisinsk tenkning 

fremdeles synes å være grunnlaget for studiet. Oslo kommune mener at dette kan medføre et 

behov for en ytterligere gjennomgang av studieplanen, slik at disse elementene kan tas med. 

 

Om føringer som legger grunnlaget for revisjonen:  

Fakultetsstyret har gitt en del faglige føringer som grunnlag for revisjonen, blant annet at  

 

”Føringer fra myndighetene må gjenspeiles i medisinutdanningen. Det innebærer økt fokus på 

behandlingsforløp, samhandling, brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid.  

Undervisning med utgangspunkt i primærhelsetjenesten skal styrkes.”  

 

I tillegg ber Oslo kommune om at følgende moment legges til:  

 

”Medisinstudiet skal gjenspeile at løsninger på fremtidens helseutfordringer ligger i tverrfaglig og 

interdisiplinært samarbeid og samhandling mellom forvaltningsnivåene.” 

 

Om obligatorisk undervisning:  

Det er i utkast til rammeplan ikke gitt absolutte føringer for hvilken andel av undervisningen 

det er som skal være obligatorisk. Anatomi anfører at man internt i modulene bør kunne få 

frihet til å vurdere hvilke deler og typer av undervisningen som bør være obligatoriske. Det 

begrunnes med:  

 Mange kurs er kostbare å arrangere, men gir unike muligheter til læring av praktiske 

ferdigheter og dypere forståelse som er svært vanskelig å tilegne seg på annen måte. 

 Frivillighet medfører at enkelte studenter helt dropper kurs, og senere havner opp som 

strykkandidater til eksamen. For å forebygge dette, og sikre at våre kandidater får et 

kunnskapsnivå som holder høyt internasjonalt nivå mener vi at obligatorisk undervisning 

er et viktig virkemiddel. 

 

Om studiedager:  

Studiedager er i rammeplanen foreslått til minimum fire per semester, noe som er en 

nedjustering av antall studiedager i forhold til dagens studieplan. MFU fremmer i sitt 

høringssvar at det er en ugunstig utvikling, noe som begrunnes med:  

 Studiedager er viktige for mange studenter da det gir tid og rom til å sette seg inn i og 

fordype seg i fag,  

 Studiedager åpner for frivillig hospitering på poliklinikk, avdelinger, operasjoner etc. noe 

som gjør studiedagene særlig viktige i de kliniske semestrene.  

 En nedjustering av antall studiedager kan medføre mindre tid med pasienter for 

studentene og dermed mindre terping på kliniske ferdigheter slik vi ser det noe det bør 
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gis bør gis mer rom for i ny studieplan. 

 

 

 

Om hospitering:  

OAMS ønsker at det tilrettelegges for flere hospiteringstilbud enn det som finnes i dag, blant 

annet ved legevaktkjøring og ambulansetjeneste. Dette for at studentene kan lære praktiske 

ferdigheter der praktiske ferdigheter utføres. 

 

Dimensjonering 

Generelt om dimensjonering 

 
Om Allmennmedisin: 

1,5 ukeekvivalenter (UE) i allmennmedisin i modul 7, er en økning fra dagens 1 UE i  

10. semester. Allmennmedisin hevder at med økt fokus på allmennmedisin og praksis i 

primærhelsetjenesten er denne økningen som for liten. Det vil være behov for undervisning 

både før og etter praksisperioden. Dersom det legges opp til mappeevaluering i modulen, vil 

det være behov for å bruke tid til obligatorisk gjennomgang av mappene for hele kullet. Det 

foreslås derfor en økning på 2 UE til allmennmedisin i modul 7.  

 

Om Humanbiologi (anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi og ernæring):  

For fagene som inngår i fellesbetegnelsen Humanbiologi er fagenes enkeltvise 

dimensjonering ikke spesifisert. Dette etter ønske fra fagene selv, noe som blant annet 

begrunnes med at fagene historisk har vært organisert i organblokker og vært integrert. Det 

er imidlertid en forutsetning at fagene i løpet av revisjonsarbeidet spesifiserer antall 

ukeekvivalenter, da de har status som egne undervisningsfag. I og med at humanbiologi nå 

opererer med et felles antall ukeekvivalenter er det problematisk å ta stilling til ønske om 

økning som fremmes fra enkeltfag i forbindelse med denne høringen.  

 

Fra IMB sentralt fremmes det imidlertid ønske om å øke andelen basalfag fra 56 UE som 

foreslått, til 59 UE. For å få plass til en slik endring foreslås det for eksempel å: 

 

 Flytte indremedisin og kirurgi på til sammen 1 UE fra modul 1 til senere moduler 

 Flytte allmennmedisin og samfunnsmedisin fra den første introduksjonsdelen i modul 1 

til senere moduler 

 Flytte propedeutikkblokken helt eller delvis til modul 3 

 

Om Hud- og veneriske sykdommer:  

Ønsker økning av de foreslåtte 3 UE til 3,75 UE. Det begrunnes i en vekting av faget mot 

andre fag, økt forekomst i hudsykdommer, samt ny studieplans vektlegging av undervisning i 

vanlige sykdommer og grunnleggende kliniske ferdigheter. 

 

Om Klinisk biokjemi og fysiologi: 

Medisinsk biokjemi og fysiologi og Klinmed Campus Ahus ønsker synliggjøring og 

revitalisering av faget. Faget er foreslått redusert fra 5 UE til 4UE, noe det hevdes vil gjøre det 

vanskelig å gi den nødvendige undervisning og å få til en god integrering av faget i de 

prekliniske og kliniske moduler.  
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Om Medisinske atferdsfag:  

Medisinske atferdsfag ønsker noe justering og flytting av foreslått antall UE i forhold til det 

fremlagte forslaget, slik at atferdsfag får plass i modulene 1, 2, 3, 4 og 8.   

Rådet for psykisk helse etterlyser en modernisering av atferdsfag. Kreftforeningen på sin side 

understreker betydningen av at pasient- og brukerperspektivet må ivaretas blant annet ved 

utvikling av kommunikasjonsferdigheter. Det vurderes å være godt ivaretatt i planen, men 

utfordringen blir å legge undervisningen opp på en måte som lett lar seg omsette når 

studentene kommer over i klinisk praksis. 

Om Medisinsk etikk:  

Ønsker utvidelse av fagets omfang begrunnet med etiske utfordringer i helsevesenet noe som 

nødvendiggjør en styrking av den integrerte etikkundervisningen i de kliniske semestrene. 

Det gjelder særlig for modulene 3, 7 og 8.  

Lar det seg ikke gjør å øke omfanget foreslås det å flytte 0,05 UE fra psykiatriterminen til  

3. modul. 

 

Om Medisinsk genetikk:  

Økningen fra 4 UE til 4,5 UE gir i beskjeden grad mulighet til å undervise i alle aspekter som 

er nødvendig for fagfeltet som er i rask vekst.  

 

Om medisinsk mikrobiologi:  

I gjeldende studieplan har faget noe integrert undervisning i 5, 9 og 11/12 semester som 

ønskes videreført.  

Om Medisinsk statistikk:  

Ønsker en økning fra 2 – 2,5 UE begrunnet i økende krav til avansert statistisk metodebruk i 

medisinske fagartikler, samt stor vekt på statistiske data i medisinfaget.  

 

Om Nevrologi:  

Nevrologi er kuttet fra 6 UE til 5,5 UE, noe som fremholdes som uheldig med tanke på 

endringer i nevrologifaget de siste 10-15 årene. Det bes derfor om at faget holdes på nivået i 

dagens studieplan.  

 

Om Onkologi:  

Kreftforeningen peker på at onkologiperspektivet må integreres i basale og kliniske fag. Da 

det i høringsutkastet ikke legges opp til at onkologi etableres som eget undervisningsfag 

vurderes det som desto viktigere at onkologi integreres i andre relevante fag. Kunnskap om 

ivaretakelse av helhetlige pasientforløp fremmes som viktig å vektlegge i studiet.  

 

Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon argumenterer for at onkologi bør bli eget 

undervisningsfag i studiet fordi: 

 Forekomst av kreft i befolkningen 

 Onkologi som raskt voksende fagfelt som inkluderer strålebehandling, medikamentell 

behandling, lindrende behandling, samt til en viss grad utredning og oppfølging av 

pasienter med hensyn til langtidsoppfølging.   

 

Om psykiatri: 
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Psykiatri mener at som ett av fire sentrale kliniske fag i medisinutdanningen bør 

undervisningen i faget styrkes. Minimum bør det gjøres med 1,75 UE til totalt 10, 5 UE. Av 

disse bør en ukeekvivalent brukes til BUP i modul 6, 0,5 ukeekvivalent til å styrke 

psykiatriundervisning i modul  8 og 0,25 ukeekvivalent til å styrke undervisningen i rus og 

avhengighetsmedisin  i Modul 5.  

Rådet for psykisk helse mener at psykiatri er gitt for liten plass i studieplanen. Det begrunnes 

med at psykiske helseplager er en av de størst voksende sykdomsgruppene i  samfunnet, og 

rammer mellom 30 og 50% av den voksne befolkningen og 25% av barn og unge. Rådet har 

forståelse for at det er mange fagområder som skal dekkes i løpet av studietiden, og mener 

derfor at kunnskap om psykisk helse og psykisk helserelaterte problemstillinger heller bør 

være et gjennomgående tema gjennom hele studiets kliniske del.  

 

Om Rettsmedisin:  

Antar å kunne gi omtrent den samme undervisning som i dag innenfor den UE de er tildelt, 

men ser det som fordelaktig å konsentrere undervisningen innenfor rammen av én, eventuelt 

to, kalenderuker. 

 

Innhold i de enkelte studieår og moduler 

Generelt om innhold i studier og moduler: 

 

 Det er generell oppslutning om samling av basalfag til de to første modulene i studiet 

 Allmennmedisin fremhever viktigheten av at allmennmedisin som et klinisk hovedfag, 

fremstår med egen undervisningstid i alle studiets moduler.  

 Ernæringsfag fremhever at spesialisert ernæringsundervisning bør innføres for 

medisinstudentene i alle moduler knyttet til relevante kliniske emner  

 Medisinsk mikrobiologi understreker viktigheten av undervisning i smittevern. Emnet 

involverer flere fag. Det bes om at man i det videre arbeidet vier undervisning i 

smittevern spesiell oppmerksomhet og Medisinsk mikrobiologi tilbyr seg å ta overordnet 

ansvar for undervisningen. 

 Medisinsk mikrobiologi ønsker et seminar, sent i studiet,  der farmakolog, mikrobiolog og 

infeksjonsmedisiner formidler praktisk bruk av antimikrobielle midler. 

Modul 1:  

Anatomi foreslår å innføre en 1 times test i kjemi i starten av studiet hvor studentene må 

dokumentere at de grunnleggende kunnskapene i kjemi fra videregående fremdeles er aktiv 

kunnskap. Kort tid inn i første modul bør det arrangeres eksamen i kjemi. Det kan gis 3-4 

repetisjonsforelesninger i kjemi i forkant av eksamen. Eksamen er bestått/ikke bestått og 

består av 20 relativt enkle spørsmål. Bestått krever rett besvart minst 15 av 20 spørsmål. Man 

kan ikke gå opp til øvrige eksamener i studiet før testen er bestått.  

 

OAMS foreslår at det avsettes tid til obligatorisk D-HLR kurs (3-5 h). D-HLR bør friskes opp 

årlig (ca 30 min/år), hvilket også kan være obligatorisk. Dersom det ikke lar seg gjøre å hente 

undervisningstid til dette fra tildelte ukeekvivalenter foreslås det alternativt la kurset være et 

frivillig tilbud til studentene gjennom ferdighetssenteret. Det gjøres oppmerksom på at 

OAMS utdanner D-HLR instruktører ved hjelp av Norsk Resuscitasjonsråd. En mulighet for 
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fakultetet vil derfor være å etablere en avtale med OAMS hvor OAMS tilby frivillige D-HLR 

kurs og oppfriskningskurs. 

Medisinsk mikrobiologi gjør oppmerksom på at den første delen av mikrobiologi (1 UE) hører 

organisk mest hjemme i modul 2, men at de mener de kan gi meningsfylt undervisning i også 

i modul 1. 

Modul 2: 

Medisinske atferdsfag støtter forslaget om en propedeutikkblokk som muliggjør integrasjon 

mellom atferdsfagets undervisning i klinisk kommunikasjon og propedeutikk. Blokken bør 

imidlertid også gi noe mer plass til et klinisk fag for å knytte propedeutundervinsingen bedre 

til kliniske temaer. Det foreslås derfor å 1 UE av atferdsfag ut av propedeutblokken (til modul 

VIII) og noe klinisk stoff inn i propedeutblokken for å oppnå dette.  

Modul 3:  

Allmennmedisin og anatomi støtter videreføringen av samarbeidet, og den integrerte 

undervisningen i nåværende 4B semester, mellom anatomi, fysikalsk medisin, revmatologi, 

ortopedisk kirurgi, atferdsfag og allmennmedisin, med fokus på muskel-skjelett. 

Undervisningen inkluderer en allmennmedisinsk introduksjonsuke med praksis hos 

allmennlege/fastlege, og kurs i klinisk kommunikasjon og etikk.   

Modul 4:  

Medisinsk genetikk ønsker å øke undervisningen fra 1 UE til 3 UE i modulen. Begrunnelssen 

er at man i Oslo2014 ønsker et opplegg som ligger nærmere medisinstudiet i Bergen med en 

intensiv klinisk genetikkmodul. Det foreslås en 3 ukers modul tidlig i den kliniske 

undervisningen som inneholder blant annet kreftgenetikk, hjertekargenetikk, nevrogenetikk 

og farmakogenetikk med eksamen til slutt.  

Modul 5: 

Farmakologi fremmer at spredning av hovedtyngden av undervisningen over tre 

moduler/4semestre (modul III-V, semester 5-8) forutsetter en tilstrekkelig tung fagspesifikk 

eksamen i slutten av modul V som tester kunnskaper i hele farmakologifaget undervist i 

modul III-V. Eksamenen bør være en egen skriftlig eksamen. Hvis en egen elsamen ikke er 

mulig, må farmakologiens andel i en evt felles eksamen være så stor at det ikke er mulig å 

bestå eksamen uten tilstrekkelige kunnskaper i farmakologi.   

Modul 6:  

Medisnske atferdsfag ser det som uheldig at undervisningen om klinisk kommunikasjon med 

barn, ungdom er lagt til en modul 6 som undervises på engelsk. Det foreslås derfor å legg noe 

noe undervisning om barn/ungdom/familier/pårørende noe tidligere i studiet, for eksempel i 

propedeutblokken og modul 3 eller 4.  

 

Forslaget til ny studieplan kan det forstås slik at undervisning i BUP skal flyttes fra modul 5 

til modul 6 og at BUP-undervisningen ikke lenger skal foregå sammen med voksenpsykiatri 

(VOP) og rus. Det anser psykiatri for å være uheldig av følgende grunner: 

 Psykiatri bør undervises i et livsløpsperspektiv, hvor en beskriver hvordan psykiske 

lidelser manifesterer seg og behandles i ulike aldre.  

 Det eksisterer ikke noe skarpt skille mellom BUP og VOP, og en overlappende 

aldersgruppe, 15-25 år, er en ny hovedsatsing for Oslo Universitetssykehus.  
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 Ved etableringen av Oslo universitessykehus ble BUP flyttet fra Mor-barn klinikken til 

Klinikk psykisk helse og avhengighet. Innen BUP-miljøet er det gjennomgående 

tilfredshet med den nye organiseringen. Den kliniske organisering bør reflekteres i 

legestudiet. Undervisningen er i dag integrert blant annet i form av at PBL-grupper ledes 

av universitetslærere i BUP også på VOP tema. Tilsvarende skal studentene møte BUP-

pasienter ved to av ti samlinger i basisgruppene,  ledet av universitetslærere i VOP.  

 I dag testes kunnskap i BUP skriftlig (sammen med VOP), og en andel av kullet trekkes 

også ut til muntlig eksamen i BUP. Dette gir mulighet til både testing av 

kunnskapsnivå,ferdigheter i kommunikasjon og klinisk anvendelse av kunnskapen. Dette 

må så langt som mulig ivaretas i den reviderte planen.   

 
Det ønskes derfor å beholde det nåværende omfang av den BUP-undervisning  som i dag er 

sammen med VOP.   

Modul 7: 

Modul VII er viet praksisperiode og undervisning i allmenn- og samfunnsmedisin. 

Samfunnsmedisin mener det er uheldig at så lite tid er igjen etter praksisperioden, da de har 

erfaring med at det er lettere å få studentene engasjert i samfunnsmedisinske spørsmål etter 

at de har vært i praksis fordi vi da kan ta utgangspunkt i erfaring og slik gjøre det mer 

konkret for dem. Dersom det ikke er mulig å flytte på praksisperioden foreslås det å legge 

eksamen i samfunnsmedisin til uken før praksis for å sikre motivasjon hos studentene og 

benytte uken som er satt av etter praksis til gruppeundervisning og mappegjennomgang.  

Modul 8:  

Medisinske atferdsfag foreslår å øke omfanget av atferdsfag i modul VIII med 1 UE for å 

styrke kommunikasjonsferdigheter i forhold til vanskelige og utfordrende kliniske 

situasjoner.  

 

Elektive perioder og utvidet prosjektoppgave 

Om elektive perioder:  

Generelt er høringsinstansene positive til innføring av elektive perioder, særlig i de klinsiske 

fagene. Fra basalfagenes side er man noe mer avventende, men ikke avvisende.  

 

IMB anfører at en økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave gir utfordringer, 

men også muligheter. På den ene side er IMB bekymret for effekten av å svekke de 

grunnleggende basale og kliniske kunnskapene som alle fremtidige leger vil ha bruk for i 

bytte mot valgfrihet og mulighet til fordypning. På den annen side vil elektive perioder 

innebære en mulighet for studentene til å fordype seg i utvalgte områder og samtidig en 

anledning for underviserne og fagmiljøene til å formidle spennende utvikling og innsikt fra 

forskningsfronten. Elektive kurs kan også delvis kompensere for reduksjonen i vertikal 

integrering, ved at ulike fagmiljøer samles om å tilby kurs med ett felles, integrert tema. 

 

Avdeling for biokjemi ber konkret om en nedskalering av omfanget av elektive perioder, 

mens anatomi og ernæringsvitenskap uttrykker bekymring for effekten av å svekke de 

grunnleggende basale og kliniske kunnskapene som alle fremtidige leger vil ha bruk for i 

bytte mot valgfrihet og mulighet til fordypning. Fagområdet er bekymret for at 

læringsutbyttet ved elektive emner og selvvalgt oppgave kan bli mindre enn ønsket. 
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Klinmed, semesterutvalget i 9. semester, MFU og andre anfører at ansvaret for de elektive 

emner må tydeliggjøres, faglig, administrativt og ressurssmessig.  

 
MFU påpeker også at det er utfordringer knyttet til organiseringen av de elektive periodene. 

For det første vil studentene ha ulik progresjon i studiet når de kommer til de elektive 

periodene, og kanskje særlig for den første elektive perioden er dette relevant hvor 

halvparten ikke har blitt introdusert til kliniske fag. Det bes om at det lages gode 

undervisningstilbud/kurs som ikke overlapper vesentlig med det halvparten allerede har 

lært, men samtidig ikke skyter over hodet til den andre halvparten. MFU forutsetter derfor at 

det legges tydeligere føringer for utarbeidelsen av innholdet i de elektive periodene, og da 

særlig første elektive periode, enn det som fremkommer i rammeplanen. 

 

Om utvidet prosjektoppgave:  

Fra lærerne i 9. semester foreslås det at man beholder dagens ordning med innlevering av 

prosjektoppgaven i 8. modul, mot forslaget om innlevering i den 3. elektive perioden mellom 

modul 6 og 7. Det begrunnes med at innsikt i de deler av medisinen som undervises i de 

senere semestre vil være av betydning for mange av de emner som vil bli valgt i de 

kommende masteroppgaver. 

 

Undervisningsformer 
 
Det er gitt entydig positive tilbakemeldinger på rammeplanens føringer med hensyn til 

undervisningsformer:  

 

 Undervisningen skal primært være studentaktiviserende, men læringsformene kan 

variere, og man går bort fra modellen med PBL som pedagogisk førende læringsform. 

 Undervisningsform skal tilpasses emnet det til enhver tid undervises i. 

 Digitale ressurser skal tas i bruk i undervisningen i økende grad. 

  

Ernæringsvitenskap foreslår innføring av team-basert undervisning med kasuistikker med 

spesialiserte ernæringsbehov. Det kan innføres gjennom hele medisinstudiet sammen med 

masterstudenter i klinisk ernæring. Dette for å utvikle tverrfaglig samarbeid og øke 

interaksjon mellom studenter i klinisk ernæring og medisin.  

 

Evaluering, karaktersystem og eksamen 

Karakterer: 

MFU, semesterutvalget i 10. semeseter og samfunnsmedisin har uttrykt motstand mot 

innføring av en gradert karaktersystem og ønsker å beholde dagens ordning. 

Samfunnsmedisin vektlegger MFUs argumentasjon mot karakterer være avgjørende for sitt 

standpunkt og at studentene som gruppe bør ha det avgjørende ordi i saken som angår dem 

selv.    

 
Rettsmedisin anfører at integrerte ekasmener vil kunne by på problemer mht. karaktergiving. 

En samlekarakter gir ingen god tilbakemelding til studentene. 

 



15 
 

MFU gjennomførte høsten 2012 en spørreundersøkelse blant medisinstudentene hvor totalt 

865 av ca 1200 medisinstudenter svarte. Resultatene fra den spørreundersøkelsen viste; 

 

• På spørsmålet om ønske om innføring av karakterer svarte 78,3 % nei, 8,1 % svarte vet ikke 

mens 13,6 % svarte ja. Det er dermed et klart overtall som ikke ønsker innføring av karakterer 

ved medisinstudiet i Oslo. Nedenfor skisseres de øvrige spørsmålene som studentene svarte 

på og som tydelig viser hva studentene mener om karaktersaken;  

 

• Tror du innføring av karakterer vil påvirke studiehverdagen din? Her svarte 80,7 % av 

studentene at de tror at innføring av karakterer vil gi mer stress i studiehverdagen, og 38,3 % 

mener at det vil gi mindre fritid. Videre mener 77,0 % at karakterer vil bidra til negativ 

konkurranse, mens 13,5 % mener at det vil bidra til positiv konkurranse. Totalt 69,5 % mener 

at karakterer vil gi et dårligere studiemiljø. 

 

• Tror du innføring av karakterer vil påvirke arbeidsmengden på studiet? Her mener 23,1 % 

at karakterer vil gi betydelig større arbeidsmengde, 46,5 % noe større og 28,8 % uendret. 

 

• Ville du ha satset på andre ting enn gode karakterer for å gjøre deg selv mer attraktiv i 

jobbsammenheng? Her mener 37,5 % at de ikke ville ha hatt tid til å gjøre noe annet enn å 

sikre seg best mulig karakterer, kun 15,6 % ville ha engasjert seg i studentverv, mens 51 % 

ville ha sikret seg relevant arbeidserfaring. 13,9 % ikke ville ha endret noe uansett. 

 

• Er det relevant for deg å søke jobb i utlandet? Her svarte 28,2 % ja, 39,6 % nei og 32,2 % vet 

ikke. Dette er et av poengene fakultetsledelsen oftest trekker frem som en ulempe ved å ikke 

ha karakterer ved studiet. De mener at det gjør det vanskelig for norske nyutdannede leger å 

søke jobber og/eller å spesialisere seg i utlandet. 

 

• Vil innføring av karakterer endre din disponering av tid i klinikken utenom undervisning i 

forhold til tid brukt til lesing? Her mener 49,3 % at innføring av karakterer vil føre til mindre 

tid i klinikken, 18 % uendret tid og 3,9 % mer tid i klinikken. 49 % mener at de ville ha brukt 

mer tid til lesing, 6,5 % uendret tid til lesing og 1,2 % mindre tid til lesing. 

 

• Oppsummering: Sett under ett er nesten 80 % av medisinstudentene ved UiO mot innføring 

av karakterer, og tilsvarende antall mener at karakterer vil gi mer stress i studiehverdagen. 77 

% mener at karakterer vil bidra til mer negativ konkurranse og ca. 70 % at det vil gi et 

dårligere studiemiljø. Dette er bekymringer som bør tas på alvor av fakultetsledelsen. 

 

Eksamen: 

 
Arbeidet med å utivkle, tilpasse og beslutte hvordan eksamen best kan teste kunnskap i de 
enkelte modulene må fatsettes i revisjonen videre arbeid i modulgruppene.  
 

Praktiske kliniske ferdigheter 

 
Systematisk opplæring i og testing av praktiske kliniske ferdigheter støttes. Allmennmedisin 

foreslår at det vurderes om det vil være hensiktsmessig å innføre en sjekkliste for 

konsultasjonsferdigheter og ferdigheter knyttet til kliniske undersøkelser i praksisperioden i 
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allmennpraksis i modul VII, jfr. forslag om innføring av sjekkliste for sykehuspraksisperioden 

i samme modul (nåværende 10. semester). 

 

Fra 9. semester foreslås det videre å inkludere utplassering ved barneavdelinger ved andre 

sykehus i helseregionen slik som det gjøres i 11./12. semester.  Dette forslaget styrkes ved de 

endringer som er gjennomført med bortfall av turnustjenesten.  Dette krever en undervisning 

mer rettet mot mestring av praktiske ferdigheter.  Vi vil be om at dette forslag vurderes som 

ledd i endringsprosessen av studieplan. 

 

Mentorordning 
 

Forslaget om innføring av en mentorordning får generelt god tilslutning som kommenterer 

på det med små forslag til justeringer:  

 Medisinsk klinikk UiO v/forskningsutvalget anfører imidlertid at mentorordningen bør 

begrenses til studenter med behov for tett oppfølging. 

 Anestesiologi åpner for at også andre leger enn fast tilsatte akademiske leger bør 

involveres som mentorer og tror dette kan styrke mentorordningen. 

 

Studieadministrasjon og ledelse 

Studiets hovedstruktur 

Medisinske atferdsfag fremmer forslag om økt satsing på kursing i pedagogikk av kliniske 

stipendiater og kliniske lærere. Dette for å styrke den integrerte undervisningen i kliniske 

ferdigheter i propedeutblokken (propedeutikk og atferdsfag) og i de kliniske moduler for 

øvrig. 

Økonomiske rammer 

Klinmed fremmer at det må gis tydelige føringer for ressursbruk i undervisningen inn i 

modularbeidet  Det skal nå kunne velges den undervisningsform som vurderes mest 

hensiktsmessig for de enkelte fag og emner. Samtidig utvides antall timer i en 

undervisningsuke fra 15 til 20 timer, som for Klinmed vil medføre en netto økning på ca 500 

timer timeplanfestet undervisning. Undervisningsvolumet for Klinmeds fag vil bli en 

konsekvens av sammensetning av undervisningsformer i den enkelte modul. Det er derfor 

viktig hvilke føringer som legges for det modularbeidet som nå skal gjennomføres. Det må 

enten legges tydelige føringer på at undervisningsformene må settes sammen på en måte som 

ikke fører til økt ressursbruk i forhold til dagens undervisningsvolum på instituttet, eller 

fakultetet må ta høyde for at ressursbruken kan øke. Dersom det er en forutsetning at 

ressursbruken ikke skal øke, må dette legges som en tydelig føring for modularbeidet. Det bør 

også tydeliggjøres inn i modularbeidet at eventuell redusert bruk av PBL må føre til 

omdisponering av lærerressurser til andre undervisningsformer som ikke er fagspesifikke, 

slik som elektive emner og mentorordning. 

 

Videre anfører Klinmed at alle undervisningsformer må normeres før modularbeidet starter. 

For at ressursbruken ved ulike sammensetninger av undervisningsformer skal kunne 

beregnes i modularbeidet, må alle undervisningsformer normeres. Det må derfor snarest 

gjøres et arbeid med å bestemme hvilken vekt e-læring, mentorordning, journalretting og 

elektive emner skal gis. I tillegg må det avklares om veiledning for den masterekvivalente 
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prosjektoppgaven skal være på samme nivå som for den nåværende prosjektoppgave, eller 

om dette blir endret. Disse normeringer og avklaringer er helt nødvendige for å kunne 

beregne ressursbruk gjennom modularbeidet. 

 

Allmennmedisin forutsetter at ny studieplan legges til grunn for fakultetets 

budsjettfordelingsmodell slik at fagmiljøene vil bli bemanninsmessig kalibrert til å drifte 

oppsatt undervisning innefor de rammer som undervisningsplikten gir. I tillegg anføres det 

at undervisning i ”sykehjemsmedisin”, med praksis ved sykehjem i Oslo fullfinansieres 

gjennom friske midler.   

 

Videre prosess 
 
Klinmed påpeker nødvendigheten av det planlegges for overgangsordninger mellom ny og 

gammel ordning og at dette gjøres i tråd med regelverket.   

 

Videre påpeker Klinmed at modularbeidet må sikres tung ledelse. Videre bør 

semesterkoordinatorene ved Klinmed delta i modulgruppene og vil naturlig kunne bidra med 

simulering av ressursbruk ut fra ulik sammensetning av undervisningsformer. 

Sekretariatefunksjonen bør imidlertid etableres som en helhetlig ressurss på tvers av flere 

moduler for å sikre helhet og sammenheng.  

  

Til slutt fremme Klinmed forslag om at prosjektansvaret gis en utvidet varighet, slik at 

modulgruppene gjennom sitt planleggingsarbeid og også et godt stykke ut i 

implementeringsfasen vet hvor de kan henvende seg for å få nødvendige avklaringer. Dette 

for at sentrale spørsmål ikke skal bli hengende og dermed forsinke arbeidet, og for at 

studieadministrativt personell skal ha mulighet til å løse sine oppgaver på en god måte. 

 

Klinmed, Campus Ahus påpeker at de egener seg godt som undervisningssykehus og ønsker å 

fortsette oppbyggingen av Ahus som undervisningssykehus. 

 

Samundervisning med odontologi  
 
Det odontologiske fakultet anfører at det er viktig at studieplanen i medisin bygges opp på en 

slik måte at fellesundervisning mellom medisin og odontologi fortsatt kan gjennomføres med 

et omfang og innhold tilsvarende det som eksisterer i dag etter normen i Oslo 96.  

Bakgrunnen for en sammenslåing av undervisningen i basalfag var dels av økonomisk art, 

men også som følge av et EU direktiv som fastsatte standardprofilen på tannlegeutdanningen 

i Europa. Her fremgikk det at basiskompetansen i medisin måtte forbedres i de fleste land 

innen EU. En tilsvarende profil ble også utarbeidet for profesjonsutdanningene i medisin og 

psykologi. Det odontologiske fakultet er avhengig av samarbeidet med Det medisinske 

fakultet for å kunne dekke det behovet for basalundervisning. 

Revisjonsforslaget danner en interessant ramme for det videre arbeidet med planen. Slik 

planen presenteres i sin nåværende form ser ikke Det odontologiske fakultet noen 

overhengende fare for at fellesundervisningen ikke skulle kunne fortsette i et ønsket omfang.                                                         

Det introduseres en rekke definisjoner, til dels nye, som konkretiserer hva som menes med 
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relevante begrep i studieplanen. Det odontologiske fakultet mener dette er nyttige elementer 

i bestrebelsen på å oppnå en enhetlig oppfatning på dette området. 

Den kanskje mest omfattende endringen i forhold til Oslo 96 er at PBL, som sentralt 

undervisningselement, tas bort. Dermed vil den tematiske fordypning som studentene 

tilegnet seg gjennom arbeidet med PBL oppgavene falle bort. Erstatning av PBL-oppgavene 

med utvidet klinisk undervisning vil kunne gi en ytterligere vertikalisering av studiet. Isolert 

sett kan dette virke fornuftig, men man må være bevisst på å vektlegge nødvendig 

dybdeforståelse av de basale fag.   

At patologi og farmakologi tas ut av undervisningen i de to første modulene vurderes som en 

svekkelse i relasjon til integrert undervisning og forståelse av faget mikrobiologi. Odontologi  

mener at den generelle forståelsen av de endringer som finner sted i forløpet fra friskt til sykt 

vev best kan oppnås gjennom en integrering med undervisningen i normalmorfologi og 

derfor fortsatt bør gis plass i løpet av de to første årene. Den mer spesifiserte organrelaterte 

patologien som kommer senere i studiet vil da kunne baseres på at basiskompetansen 

allerede foreligger. 

I forbindelse med utarbeidelsn av Oslo 96 ble det fra Det odontologiske fakultets side ytret 

ønske om at tannlegestudentene skulle følge undervisningen i øre-nese-hals samt hud. Av 

praktiske årsaker viste det seg ikke å kunne gjennomføres den gangen. Fra fakultetets side er 

det fortsatt ønskelig at dette blir vurder på nytt. 

Det fremlagte revisjonsforslag er et solid fundament for å gi utdanningen en forbedret profil. 

Det odontologiske fakultet ser frem til et fruktbart samarbeide i det videre arbeide med den 

delen av studieplanen som er relevant for utdanningen av tannleger. 

 



Det medisinske fakultet 
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Org.nr.: 971 035 854 

 

Innspill til Oslo 2014: revidert studieplan for profesjonsstudiet  

Fra: Avdeling for allmennmedisin 

Dato: 21.06.2013 

 

 

 Allmennmedisin må fortsatt være en del av avsluttende eksamen i 12. semester, både på 

OSCE og på stasjonseksamen. 

 

 1,5 ukeekvivalenter (UE) i allmennmedisin i modul 7, er en økning fra dagens 1 UE i 10. 

semester. Med økt fokus på allmennmedisin og praksis i primærhelsetjenesten, synes 

likevel denne økningen som for liten. Det vil være behov for undervisning både før og etter 

praksisperioden. Hvis vi legger opp til mappeevaluering i denne modulen, vil det være 

behov for å bruke tid til obligatorisk gjennomgang av mappene for hele kullet. Vi foreslår 

derfor 2 UE til allmennmedisin i modul 7. 

 

 Det er viktig at allmennmedisin som et klinisk hovedfag, fremstår med egen 

undervisningstid i alle studiets moduler.  

 

 Vi støtter forslag om integrert undervisning med fokus på behandlings- og pasientforløp  

o utredning/ kartlegging/ diagnostisering/behandling i allmennpraksis  

o henvisning til spesialisthelsetjenesten og utredning/ diagnostisering/ behandling, 

o og utskrivning og oppfølging/ behandling i intermediære avdelinger, kommunens 
pleie og omsorgstjeneste og hos fastlegen,  

og ønsker å bidra i integrerte undervisningsopplegg med andre kliniske fag.   

 Dette må sees i sammenheng med allmennlegens/ fastlegens koordineringsansvar, som 

bl.a. omfatter vurdering av behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, psykolog, 

fysioterapeut, andre deler av kommunens pleie og omsorgstjeneste, og medisinsk 

oppfølging av pasienten etter opphold i sykehjem, spesialisthelsetjenesten eller ved 

utskrivning fra  annen institusjon. 

 

 Vi støtter forslaget om et introduksjonsemne i modul 1, med fokus på å gi studentene et 

innblikk i helse, sykdom, medisinsk statistikk, behandler-pasientforholdet, bio-psyko-sosial 
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modellen, helsevesenets oppbygning, vanlige sykdommer nasjonalt og globalt, ulike 

profesjoners rolle og tverrfaglig samarbeid, slik at studentene først får et overblikk over det 

medisinske feltet, før de går dypere inn i de enkelte tema og systemblokker.  

 

 Vi støtter å videreføre et undervisningsopplegg med tidlig pasientkontakt i modul 1, med 

visse moderasjoner, for å øke forståelsen for fremtidig yrkesrolle og om lege-

pasientforholdet.   

 

 Vi støtter økt opplæring og testing i kliniske ferdigheter. Vi foreslår at det vurderes om det 

vil være hensiktsmessig å innføre en sjekkliste for konsultasjonsferdigheter og  ferdigheter 

knyttet til kliniske undersøkelser i praksisperioden i allmennpraksis i modul VII, jfr. forslag 

om innføring av sjekkliste for sykehuspraksisperioden i samme modul (nåværende 10. 

semester). 10. semesterledelsen bistår gjerne med å utarbeide et forslag til en slik 

sjekkliste, i samarbeid med universitetslektorene (praksisveilederne). 

 

 Vi støtter innføring av undervisning i ”sykehjemsmedisin”, med praksis ved sykehjem i Oslo 

(allmennmedisin i samarbeid med geriatri, alderspsykiatri og ernæring). Det vil være en 

forutsetning at denne undervisningen blir fullfinansiert gjennom friske midler. Det kan bli 

aktuelt med noe undervisning i sykehjemsmedisin (samarbeid allmennmedisin og geriatri) 

før/etter praksisperiode i sykehjem.   

 

 Vi støtter videreføringen av det vellykkede samarbeidet, og den integrerte undervisningen i 

nåværende 4B semester, mellom anatomi, fysikalsk medisin, revmatologi, ortopedisk 

kirurgi, atferdsfag og allmennmedisin, med fokus på muskel-skjelett. Undervisningen 

inkluderer en allmennmedisinsk introduksjonsuke med praksis hos allmennlege/ fastlege, 

og kurs i klinisk kommunikasjon og etikk. Det har særlig fra studentenes side vært 

fremhevet som motiverende å lære anatomi sammen med relevant klinikk.  

 

 Vi støtter forslaget om at mester-svenn læring i klinisk praksis videreføres, og at det 

innføres en mentorordning for å utvikle og styrke profesjonsidentiteten. 

 

 Vi støtter forlaget om elektive perioder, og vil gjerne bidra i utformingen av elektive emner. 

 

 Vi støtter forlaget om at studentene også kan velge praksis/ ”clerckship” i allmennpraksis/ 

allmennlegekontor i den den siste valgfrie fire ukers perioden.  
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 Vi vil også undestreke betydningen av å få på plass ordninger der samtlige studenter blir 

individuelt vurdert mhp kliniske og kommunikative ferdigheter flere steder i studieløpet.   

 

For ordens skyld: vi forutsetter at ny studieplan legges til grunn for Fakultetets 

budsjettfordelingsmodell slik at fagmiljøene vil bli bemanninsmessig kalibrert til å drifte 

oppsatt undervisning innefor de rammer som undervisningsplikten gir.  

 

 

Med hilsen fra 

 

Jørund Straand 

Professor 

Avdelingsleder allmennmedisin 
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’Vedrørende forslag til ny revidert 
studieplan for profesjonsstudiet i 
medisin ved Universitetet i Oslo;  
Oslo 2014’ Høringssvar: 
 
Forslaget til revidert studieplan har vært diskutert på felles lærer møte for 

universitetslærerne i 9. semester blant lærere i obstetrikk/gynekologi og 

pediatri. 

Særlig forhold som gjaldt 9. semester ble diskutert.  

 

9. semester utgjør Modul VI i den reviderte planen.  

 

Av oversikten framgår at prosjektoppgaven skal utgjøre en masteroppgave som 

skal leveres etter 8. semester/9.semester. Dette er tidligere enn etter nåværende 

studieplan, hvor den leveres i 11. semester. Flere av lærerne i 9. semester mener 

at denne oppgaven fortsatt bør leveres relativt sent, særlig etter som den er 

utvidet. I andre studier utgjør masteroppgaven en avslutning av studiet som skal 

bygge på den innsikt man erverver seg gjennom studiet. Lærerne i 9. semester vil 

foreslå at en senere innlevering opprettholdes av hensyn til at innsikt i de deler 

av medisinen som undervises i de senere semestre vil være av betydning for 

mange av de emner som vil bli valgt i de kommende masteroppgaver. 

 

Oversikt over undervisningen i  de forskjellige fag i Modul VI (semester 9) er gitt 

på side 27 i Studieplanen samt i en summerende tabell i Vedlegg 2. Det framgår 

at det har sneket seg inn en trykkfeil i tabellen på side 27, idet det under 

oversikten over fag tilhørende KLINMED (nest siste kolonne i tabellen) er faget 

patologi , samt de fag som er satt opp under patologi i samme kolonne, rykket en 

rad ned i forhold til oversikten i Vedlegg 2 og dermed faseforskjøvet i forhold til 

uke-ekvivalentene. 
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Det framkom under møtet at flere lærere syntes at innholdet i de elektive 

perioder var uklart beskrevet, og at man ønsket en nærmere detaljert 

gjennomgang av dette.  

 

For faget Samfunnsmedisin er det satt opp 0.5 uke-ekvivalenter i 9. semester. 

Dette er nytt i forhold til nåværende ordning. Man antar at dette gjelder først og 

fremst temaet Global helse. Nettopp Global Helse har hatt en viktig plass i 9. 

semester,  først og fremst på grunn av enkeltlæreres engasjement. Vi vil særlig 

nevne den betydning Professor Babill Stray-Pedersen har hatt her med sitt store 

internasjonale samarbeid og som har satt Global helse på undervisningsplanen 

både når det gjelder Mor og Barn. Dette bør også settes i sammenheng med den 

utvekslingen av studenter vi har i 9. semester, både innkommende og utreisende 

studenter i flere verdensdeler. Vi har et håp om at det her utarbeides gode og 

meningsfylte planer for denne undervisningen, og at dette gjøres i samarbeid 

med lærerne i gynekologi/obstetrikk og pediatri, slik det er anført på side 27 i 

Studieplanen. Vi vil også understreke at det i dagens kliniske 

smågruppeundervisning i 9. semester inngår undervisning på helsestasjoner og 

på Allmennlegevaktens barneseksjon, noe vi ser på som meget viktig for 

studentene. Dette bør videreføres og omfattes av denne samfunnsmedisinske del 

av undervisningen. 

 

Det er uklart om forskerlinjestudenter skal ha et eget opplegg i 9. semester eller 

om de skal følge den vanlige planen. Dette bør spesifiseres. 

 

Det har kommet forslag om å øke volumet av direkte pasientkontakt i 

9.semester.  Det er foreslått å inkludere utplassering ved barneavdelinger ved 

andre sykehus i helseregionen slik som det gjøres i 11./12. semester.  Dette 

forslaget styrkes ved de endringer som er gjennomført med bortfall av 

turnustjenesten.  Dette krever en undervisning mer rettet mot mestring av 

praktiske ferdigheter.  Vi vil be om at dette forslag vurderes som ledd i 

endringsprosessen av studieplan. 
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Vi vil også vise til at det fra Barneombudet har kommet innspill om at vold mot 

barn og overgrep og omsorgssvikt tas inn i  undervisningsplanen. 

 

Vi ser det som positivt at basalfagene er flyttet til et tidligere tidspunkt i studiet 

og at medisinsk genetikk har fått en undervisningsdel i Modul VI. Vi går ut fra at 

undervisningen i medisinsk genetikk i denne modulen er knyttet opp mot 

obstetrikk/gynekologi og pediatri.  

 

 

Fra en gruppe lærere i Barnesykdommer , Atferdsfag og Barne- og 

ungdomspsykiatri er det fremmet et forslag om å inkorporere norsk-språklig 

”Kommunikasjon med barn og barne-pasienter” i studieplanen. Dette er satt opp 

på tidligere tidspunkter enn modul VI, men lærerne i Barnesykdommer er 

positive til dette forslaget dersom det lar seg inkorporere i Studieplanen og ikke 

får negative virkninger for modul VI som en internasjonal utvekslings-modul. 

 

 

 

Oslo 20.06. 2013 

 

På vegne av lærerne i 9. semester 

 

 

Guttorm Haugen     Thor Willy Ruud Hansen 

Undervisningsleder i Gyn/Obst   Undervisningsleder i Pediatri 

 

 

 

Kai-Håkon Carlsen 

Semesterutvalgsleder i 9. semester 



 
Høringsuttalelse fra fagområdet anatomi – Rammeplan for nytt medisinstudium ved 
Universitetet i Oslo (Oslo 2014). 
 
 
Vi har lest ”Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Forslag til revidert 
studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO” (heretter kalt forslaget) og har følgende 
kommentarer til dette: 
 
Konklusjoner: 
 
Overordnet sett er fagområdet anatomi meget fornøyd med hovedelementene i forslaget.  
Dette gjelder: 
 
- Samling av basalfagsundervisningen tidlig i studiet 
- Mulighet til å tilpasse undervisningsformene til de ulike fagenes egenart  
- Mulighet for en enhetlig og fagspesifikk eksamen i anatomi 
- Mulighet for et gradert karaktersystem 
 
Selv om helhetsinntrykket av forslaget er meget positivt, er vi bekymret for enkelte elementer: 
 
- Reduksjon i basalfagenes andel av undervisningen: Forslaget innebærer en reduksjon av 
basalfagenes andel av fast undervisning med omlag tre ukeekvivalenter (UE). Fagområdet 
anatomi mener dette er uheldig, og foreslår at fagene anatomi, fysiologi og medisinsk 
biokjemi økes fra 56 UE samlet opp mot 59 UE som representerer omtrentlig situasjonen før 
og under Oslo 96. 
 
- Økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave: Legefaget har et meget stort tilfang 
av kunnskap og mulighetene til fordypning er nærmest uendelige. Vi er bekymret for effekten 
av å svekke de grunnleggende basale og kliniske kunnskapene som alle fremtidige leger vil ha 
bruk for i bytte mot valgfrihet og mulighet til fordypning. Fagområdet er bekymret for at 
læringsutbyttet ved elektive emner og selvvalgt oppgave kan bli mindre enn ønsket. 
 
 
Utdypning av de ulike punktene: 
 
- Samling av basalfagsundervisningen tidlig i studiet: Vi mener dette er gunstig for å oppnå 
en god og penetrerende innlæring av det normale menneskets oppbygning og funksjoner. Vi 
tror samlingen av basalfagsundervisningen vil gjøre det lettere for fagmiljøene å koordinere 
undervisningen (mindre dobbeltundervisning, færre ”huller”), lettere å tilpasse 
undervisningen i takt med utviklingen i basalfagene (nye felt kommer til) samt i klinisk 
medisin og ikke minst lettere å oppnå en god integrering mellom basalfagene. Struktur henger 
sammen med funksjon; gener og molekyler er grunnlaget for begge. Vi er samtidig klar over 
at reduksjonen i vertikal integrering stiller økte krav til at det kontinuerlig arbeides for å 
beholde en klinisk vinkling og relevans i anatomiundervisningen. Samtlige fast vitenskapelige 
ansatte ved Avdeling for anatomi har medisinsk profesjonsbakgrunn med erfaring fra klinisk 
praksis. Avdelingen har for å kunne ivareta sitt undervisningsansvar optimalt ført en aktiv 
politikk for å rekruttere medisinere.  
 



- Muligheten for en enhetlig og fagspesifikk eksamen i anatomi: Menneskekroppen er en 
funksjonell enhet, og vi har lenge opplevd det som uhensiktsmessig å kun eksaminere i 
stykker av kroppen. Vi mener ny studieplan må legge vekt på bedre eksamensformer som er 
bedre egnet til å teste dypere forståelse av sammenhenger mellom struktur og funksjon, og 
også samlede ferdigheter (mikroskopi, funksjonsundersøkelser), og ikke bare overflatiske 
detaljkunnskaper.  
 
- Muligheten for å tilpasse undervisningsformen til de ulike fagenes egenart: Det synes å være 
en utbredt oppfatning at PBL ikke har fungert like godt i alle deler av studiet, i tillegg til at 
undervisningsformen er ressurskrevende. Vi er fornøyde med at de ulike modulene gis en 
friere stilling med hensyn til bruken/omfanget av PBL som undervisningsform, og er glade for 
muligheten til å tilpasse dette friere enn i dagens ordning. Vi er positive til en økning av den 
organiserte undervisningen, og til oppmykningen av ordningen med undervisningsfrie 
lesedager.  
 
- Muligheten for et mer gradert karaktersystem: Selv om det er ført mange gode argumenter 
for å beholde dagens karaktersystem med bestått/ikke bestått mener vi det vil være fordelaktig 
å innføre en gradert karakterskala. Vi ser enkelte ressursmessige utfordringer med dette (økt 
arbeid med sensur og klagebehandling), men vi mener fordelene vil overgå ulempene.  
 
- Reduksjon i basalfagenes andel av undervisningen: Forslaget legger opp til en reduksjon på 
omlag tre ukeekvivalenter i anatomi, fysiologi og medisinsk biokjemi samlet, sett i forhold til 
dagens situasjon. Dette er delvis begrunnet i at nye elementer er lagt inn i studiet. 
Kunnskapsveksten menes å ha vært større i basalfagene enn i de kliniske fag de siste tiår. Helt 
nye felt har oppstått som resultat av vitenskapelige oppdagelser og nye metoder, og disse 
feltene vil med sikkerhet i nær framtid få betydning for forståelse av sykdomsprosesser, for 
diagnostikk, forebygging og behandling. Der dagens leger forholder seg til et relativt 
begrenset antall biologiske markører og blodprøver vil morgendagens leger ventelig måtte 
forholde seg til et langt større antall tester, med muligheter for mer personalisert behandling. 
Dette vil stille store krav til basale kunnskaper. Allerede i dag introduseres nye og viktige 
medikamenter rettet mot molekyler og signalveier som ikke er undervist (av plasshensyn). 
Nye og presise billeddiagnostiske verktøy er mer verdifulle for den som har gode kunnskaper 
i anatomi. Vi mener derfor forslagets begrensning av basalfagenes plass i studiet er uheldig, 
og vil foreslå å øke antall ukeekvivalenter til anatomi, fysiologi og biokjemi med to uker slik 
at det kommer mer i samsvar med dagens situasjon. 
  
- Avvikling av integrerte områder som fungerer godt i dagens ordning: to eksempler vi vil 
trekke fram her er dagens vellykkede ordning med integrering av basal cellulær immunologi, 
blod/benmargsfysiologi,  betennelse, mikroanatomi av lymfatiske vev og basal mikrobiologi 
(tidlig i dagens MEDSEM 3); samt den integrerte undervisning i bevegelsesapparatet, 
fysikalsk medisin, ortopedi og revmatologi (dagens MEDSEM 4B). Mikrobiologi som 
paraklinisk fag kan nok undervises i senere moduler, men et minimum av innsikt i ulike 
mikrobiologiske organismer er nødvendig for å forstå immunsystemets oppbygning, og viktig 
for å kunne beholde infeksjoner som klinisk forklaringsmodell i undervisningen. På samme 
måte kan mye av den medisinske immunologien forbeholdes senere moduler, men den basale 
immunologien bør undervises i modul I eller II.  
 
- Propedeutikkblokken: Flytting av flere ukeekvivalenter immunologi, mikrobiologi, fysikalsk 
medisin etc. til modul I eller II er det ikke plass til uten at det bytter plass med noe annet. En 
mulighet her er at propedeutikkblokken helt eller delvis forskyves til modul III  (men 



beholdes som en egen enhet). Uavhengig av dette kunne det være fordeler med å undervise 
deler av propedeutikken parallelt med fysiologien og anatomien. Vi foreslår at 
modulkomiteen for modul II gis frihet til å utrede dette videre. 
 
- Økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave: Det er mange spennende 
muligheter med begge disse elementene i forslaget. Interesserte studenter vil utvilsomt kunne 
få mye ut av både elektive emner og en mer omfattende selvvalgt oppgave. 
Forskerlinjestudenter vil få mer tid til forskning. Vår bekymring er at et flertall av studentene 
kanskje vil velge kurs og oppgaver ut fra hva som er minst krevende, og kanskje sitte igjen 
med et uforholdsmessig lite læringsutbytte. Vi er kritiske til hvorvidt det er et riktig grep å 
redusere undervisningen i grunnleggende medisinske fag for å innføre elektive emner. Fordi 
medisinstudiet skal kvalifisere til autorisasjon til å utøve legeyrket mener vi det er uheldig å 
svekke felles basale og kliniske kunnskaper og ferdigheter – kunnskaper alle vil trenge 
uavhengig av senere spesialiseringsretninger. Riktignok har mange medisinske læresteder et 
innslag av elektive emner, men vi mener det kan være uheldig å både innføre 8 uker elektive 
emner og 12 ukers selvvalgt oppgave.   
 
En annen bekymring sett fra basalfagenes synsvinkel er at det er høyst usikkert hvilken plass 
basalfagene vil kunne få innenfor disse to feltene, idet begge deler avholdes etter avsluttede 
eksamener i basalfagene. Hvilken betydning dette vil kunne få for rekruttering til forskning er 
også uavklart.  
 
- Forkunnskaper i kjemi: For å komme inn på medisinstudiet kreves det full fordypning i 
kjemi fra videregående skole. Erfaring med Oslo 96 har vist at mange studenter har 
fragmentarisk kunnskap i kjemi. Vi mener det bør vurderes å innføre en 1 times test i kjemi i 
starten av studiet. Modellen er adoptert fra HF, der studenter på språkfag må dokumentere at 
de grunnleggende kunnskapene i grammatikk fra videregående fremdeles er aktiv kunnskap. 
(Tre uker inn i semesteret arrangeres eksamen i grammatikk for alle studenter som er meldt 
opp til et språkfag. Det gis 3-4 repetisjonsforelesninger i grammatikk i forkant av eksamen. 
Eksamen er bestått/ikke bestått og består av 20 relativt enkle spørsmål. Bestått krever rett 
besvart minst 15 av 20 spørsmål. Man kan ikke gå opp til øvrige eksamener i språk før denne 
testen er bestått).  
En tilsvarende kjemieksamen i begynnelsen av modul I av medisinstudiet vil sikre at 
studentene reaktiverer sine kunnskaper, og vil være et sterkt signal om at kjemi er et 
nødvendig fag å beherske for leger. 
 
- Obligatorisk undervisning: Forslaget ser ikke ut til å gi sterke føringer på innholdet av 
obligatorisk undervisning. Vi mener de ulike modulene bør ha frihet til å vurdere hvilke deler 
av undervisningen (kurs, gruppeundervisning, seminarer) som bør være obligatoriske. Mange 
kurs er kostbare å arrangere, men gir unike muligheter til læring av praktiske ferdigheter og 
dypere forståelse som er svært vanskelig å tilegne seg på annen måte. Frivillighet medfører at 
enkelte studenter helt dropper kurs, og senere havner opp som strykkandidater til eksamen. 
For å forebygge dette, og sikre at våre kandidater får et kunnskapsnivå som holder høyt 
internasjonalt nivå mener vi at obligatorisk undervisning er et viktig virkemiddel.  
 



Høringsuttalelse for Oslo 2014 fra 
Anestesifaget 

 

Høringsuttalelsen baserer seg på Studieplan for profesjonsstudiet i medisin, diskusjoner/møter innen 

lærerkollegiet i anestesi og intervju med medisinerstudenter som har fullført Oslo -96. 

Vi har i tidligere brev kommet med innspill til hva vi mener er nødvendige tilskudd i anestesifaget for 

å tilfredsstille det vi mener studentene bør kunne når de er ferdige med medisinstudiet. Derfor er vi 

glade for at vår undervisning har blitt økt til 4 ukeekvivalenter fra 3 ½. Den halve ukeekvivalenten 

utgjør førstehjelpskurset i modul II. Dette betyr imidlertid at det ikke er noe rom for økt undervisning 

som vi har påpekt da de 3 ½ ukeekvivalentene utenom førstehjelpskurset er helt uendret fra Oslo -96. 

Vi ser positivt på at hver ukeekvivalent nå er 20 timer strukturert undervisning med maksimalt 8 

forelesninger. Dette gir jo mulighet for økt undervisning til tross for uendret antall ukeekvivalenter. 

Vi tar det for gitt at anestesifaget vil ha en representant i de modulgruppene der vår undervisning 

skal planlegges. Hvis det i Oslo 2014 skal være et eget utvalg/gruppe som skal stå for planlegging og 

gjennomføring av Akuttkurset og StudBEST i modul VIII vil vi også ha en representant med her, og vi 

kan også tilby oss å ta en lederposisjon i dette i tråd med den kliniske utviklingen i akuttmedisin der 

anestesifaget har en ledende rolle. 

Som nevnt i tidligere brev er vi interessert i å bidra i undervisningen i fysiologi og farmakologi tidlig i 

studiet for å bidra med klinisk bruk av disse fagene, hovedsakelig for å motivere studentene til 

stimulert læring i disse fagene. 

Undervisning i smerteforståelse og –behandling har vært underprioritert i Oslo -96. Dette er en klar 

tilbakemelding fra studentene. I og med at smerteundervisningen er tverrfaglig og mange fag 

underviser litt av det, ser vi det som viktig å få en overordnet plan for undervisning i smerte. Vi 

foreslår at det nedsettes en tverrfaglig gruppe ledet av anestesi som har som formål å styrke den 

tverrfaglige smerteundervisningen. Vi ser for oss at dette kan munne ut i en større vektlegging av 

smerteundervisningen i det enkelte fag pluss et to-dagers tverrfaglig seminar før de skal ut i 

praksisperioden i modul VII. På dette tidspunktet har de vært gjennom alle fag som er nødvendige for 

en helhetlig smerteforståelse og de vil ha veldig god nytte av dette seminaret når de skal ut i 

praksisperioden. 

Vi støtter tiltaket med en mentorordning i studiet, em er åpen for at også andre leger enn fast tilsatte 

akademiske leger bør involveres som mentorer og tror dette kan styrke mentorordningen.  

Vi gir også sterk støtte til økt vektlegging av praktiske ferdigheter og at det også bør defineres et 

minimum antall av hver prosedyre som kreves dokumentert. Som et eksempel holder det ikke å legge 

venflon og henge opp intravenøs en gang, men skal en ha en mestring i dette som kreves når de har 

fullført studiet bør i alle fall 25 ganger være dokumentert. Tilsvarende gjelder for mange andre 

prosedyrer. Målet må være at vi sender ut leger fra studiet som er trygge (men ikke utlærte) i disse 

prosedyrene. Det er viktig å bruke praksisperioden i modul VII til å drille disse ferdighetene, men det 



er viktig at det er dokumentert i tidligere moduler at hver student har gjennomført alle prosedyrene 

når de har blitt undervist i dem i de ulike fagene. 

I de elektive periodene vil anestesifaget være på tilbudssiden for å stimulere til mange studenter får 

smaken på faget. Det er stort og økende behov for anestesileger og siden vi er en av de tre største 

sykehusspesialitetene regner vi med at mange studenter vil velge elektive uker i anestesi. 

Vi ser fram til å være med på utforming av de ulike modulene i studiet, og er innstilt på å bidra aktivt 

i de ulike modulgruppene slik at vi sammen kan bidra til økt kvalitet i Oslo 2014. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tor Inge Tønnessen 

Undervisningsleder anestesiologi 
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Oslo, 20.6.2013 

Avdeling for biokjemi viser til høringsforslaget vedrørende revidert studieplan for 
profesjonsstudiet i medisin ved UiO. 

Generelt sett er vi meget positive til denne revisjonen. 

Av positive trekk ved forslag til ny studieplan kan vi nevne følgende: 

• Økt samling av basalfagene i de 2 første modulene. Vi mener dette vil bedre 
undervisningen av disse fagene betydelig.  

• Fjerning/reduksjon av dagens 1. semester.  

• Større fleksibilitet i forhold til læringsformene. Vi mener dette vil gi et bedre grunnlag 
for bedret og mer effektiv undervisning. Vi ser på det som meget positivt at vi 
beveger oss vekk fra modellen med PBL som pedagogisk førende læringsform.  

• Innføring av gradert karakterskala fra studentkullet som starter høsten 2014. Vi 
mener det er mange argumenter for innføring av karakterer. Etter vår mening er den 
viktigste at studentene mest sannsynlig vil strekke seg litt lenger. Dette øker 
kunnskapsnivået, og vi får på sikt en bedret legestand. 

Forslag til forbedringer av den nye studieplanen: 

• Øke antall ukeekvivalenter (UE) tildeles humanbiologi; i størrelsesorden 2-3UE. 
Hovedtyngden av undervisningen fra Avdeling for biokjemi vil foregå i forbindelse 
med cellebiologi.  Det har vært en meget stor utvikling innen molekylærbiologi og 
cellebiologi de siste 20-30 årene. Det er en rekke fagområder/temaer innen dagens 
cellebiologiundervisning som har for liten undervisningtid. Dette gjelder blant annet 
områder som genetikk, epigenetikk, integrert organkommunikasjon, genterapi og 
stamceller. Vi er for tiden inne i en medisinsk revolusjon. De studentene som starter 
på medisinstudiet i 2014 vil være ferdig uteksaminert i 2020. De må blant annet 
forholde seg til følgende: 

- Nye diagnostiske og terapeutiske muligheter for de fleste sykdommer 
- Individuell medikamentbehandling (farmakogenetikk) 
- Kreftbehandling - skreddersydd diagnostikk og behandling (tumorform, spesifikk 

behandling, prognose) 
- Genterapi eller genbaserte medikamenter vil være tilgjengelig for mange sykdommer 
- Bruk av stamceller i diagnostikk og terapi 
- DNA-basert helsevesen (fullstendig genom-sekvensering vil koste mindre enn 5 000 

kr/person) 

• Redusere bruken av elektive fag. I utgangspunktet er vi meget skeptiske til 
innføringen av så mange UE med elektive fag.  Kunnskapskravet til medisinstudenter 
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er meget stort, og vi er meget usikre på om det er tid til så mange UE med  elektive 
fag. Det vil også medføre at kunnskapsgrunnlaget hos medisinstudentene blir 
forskjellig. Hvis man skal bli en god lege, kreves kunnskap, ferdigheter, praksis og 
empati. Vår oppgave er å legge til rette for innlæring av kunnskap, ferdigheter og 
empati. Vi er engstelige for at UE med elektive fag vil gå utover spesielt 
kunnskapsnivået. De bedre studentene vil sikkert kunne få en del ut av elektive fag, 
men vi er engstelige for at de fleste studentene vil være lite motiverte og velge 
”minste motstands veg”. Hvis antallet UE med elektive fag blir stående, har vi 
diskutert om UE til elektive fag fra basalfagene kan benyttes blant annet til at 
fagpersoner fra basalfagene deltar på patologisk/kliniske konferanser i modul 3-6.  

• Gi studentene bedre tid til eksamensforberedelser.  

• Overføring av undervisning fra odontologene til Avdeling for biokjemi. VI mener vi ved 
Avdeling for biokjemi er godt egnet til å overta en del av undervisningen som 
odontologene har i dag i forbindelse med biokjemi, membrantransport og 
intercellulær matrix. 

 

Med vennlig hilsen, 

Avdeling for biokjemi 

Institutt for medisinske basalfag 

 



Oslo 2014: Kommentarer til revidert studieplan fra fagmiljøet i farmakologi. 
 
Faget farmakologi har fått en rimelig dimensjonering med totalt 6 uke-ekvivalenter i den nye 
studieplanen. (Det har sneket seg inn en feil på s. 27, der farmakologi er satt opp med en uke-
ekvivalent i 9 semester. Vi antar det skal være en halv). 
 
Plassering av undervisning og eksamener 
Spredning av hovedtyngden av undervisningen over tre moduler/4semestre (modul III-V, 
semester 5-8) forutsetter en tilstrekkelig tung fagspesifikk eksamen i slutten av modul V 
(semester 8), og at denne eksamen tester studentenes kunnskaper i hele farmakologifaget som 
er undervist i modul III-V. Denne eksamen må fortrinnsvis være en egen skriftlig eksamen. 
Hvis en egen elsamen ikke er mulig, må farmakologiens andel i en evt felles eksamen være så 
stor at det ikke er mulig å bestå eksamen uten tilstrekkelige kunnskaper i farmakologi. 
Erfaringen med integrerte eksamener har vist at dette har fungert dårlig for farmakologi, både 
fordi farmakologi har fått en for beskjeden plass, og fordi eksamenskommisjonene har hatt en 
tendens til å overprøve de oppgavene vi har foreslått.  

I tillegg må farmakologi fortsatt inngå som en viktig del av avsluttende eksamen i 
modul VIII/semester 12, slik at undervisningen i farmakologi som gis i modul VI og VIII 
(semester 9, 11 og 12) også ivaretas i eksamenssammenheng. 
 
Undervisningsformer    
Med tanke på undervisningsform ser vi et klart behov for tilstrekkelig mye fagspesifikk 
undervisning i basal farmakologi. Dette har i praksis vist seg umulig å ivareta i dagens PBL-
undervisning. I den reviderte studieplanen forventer vi at vi kan basere undervisningen i den 
basale del av farmakologien på en kombinasjon av forelesninger og fagspesifikk 
gruppeundervisning. Med tanke på horisontal integrasjon og anvendt 
farmakologi/farmakoterapi ønsker vi i tillegg å videreføre felles seminarer/klinikker med 
farmakolog og annen underviser. 
 
Farmakologifaget  
Vi forutsetter at farmakologimiljøet får representanter i alle modulgruppene hvor faget har 
ukeekvivalenter. 

Faget omtales noen steder som Farmakologi og toksikologi, andre steder som 
Farmakologi. Vi ønsker at det skal hete Farmakologi. I praksis utgjør toksikologi en liten del 
av undervisningen, og er i toneangivende lærebøker inkludert i betegnelsen Farmakologi. 
 
Kunnskap og forståelse 
Kommentar til læringsutbytte for medisinstudiet (s. 51): 
I kulepunkt 9 under ”Kunnskap”, hvor det nå står ”anvende medikamentell og annen 
behandling av sykdommer og tilstander” bør dette helt klart endres til ”forstå (evt. forklare) 
grunnlaget for og anvende medikamentell og annen behandling av sykdommer og 
tilstander”, for å poengtere at virksomhet som lege må være basert på en forståelse og ikke 
bare tabellarisk kunnskap. 
 
Oslo 21/6-2012 Dagny Sandnes (undervisningsleder i farmakologi). 



 
FAGPLANUTVALGET I HUD- OG VENERISKE SYKDOMMER 
Institutt for klinisk medisin 
Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Oslo 17.6. 2013 
 
 
 
 
Ny studieplan for medisinstudiet ved UiO – Oslo 2014 
Høringssvar fra fagplanutvalget i hud- og veneriske sykdommer 
 
Vi har lest og diskutert utkast til ny studieplan, sendt ut per e-post 31.5.2013, og har 
følgende kommentarer: 
 
Generelt 
 
Vi synes prosjektgruppen har gjort et grundig og godt arbeid. Vi støtter forslagene om 
 

• å plassere mer av undervisningen i medisinske basalfag tidlig i studiet 
• økt vektlegging av grunnleggende kliniske ferdigheter og vanlige sykdommer 
• innføring av elektive perioder 
• noe lengre tid avsatt til prosjektoppgaven 
• å tone ned bruken av problembasert læring 

 
Vi tror dette opplegget vil gi studentene bedre forutsetninger for undervisningen i kliniske 
fag og er mer egnet for faglig fordypning i enkeltfag og for å styrke forskningsinteressen 
blant studentene.  Vi ønsker fortsatt en sterk vektlegging av studentaktiviserende 
undervisningsformer. 
 
Hud- og veneriske sykdommer 
 
Vårt fag er omtalt som Hudsykdommer. Det er ikke fullt ut dekkende for fagets innhold, 
ettersom faget også omfatter seksuelt overførbare sykdommer. En mer dekkende 
betegnelse vil være Hud- og veneriske sykdommer (som er navnet på spesialiteten) eller 
dermatologi og venerologi.   
 
Vi nevner dette, fordi betegnelsen Hudsykdommer gir inntrykk av at faget er mindre 
omfattende enn det i realiteten er, og at dette kan ha hatt betydning (tror vi) for 
prosjektgruppens forslag til undervisningsmengden for faget (se neste punkt).  
Vi foreslår at faget betegnes Hud- og veneriske sykdommer – i kortform gjerne Hud/veneria. 
 
Undervisningsmengde 
 
Begrepet ukeekvivalent (UE) er foreslått omdefinert fra 15 undervisningstimer til 20 
undervisningstimer. Vi støtter dette grepet. Selv om antall UE er redusert for de aller fleste 



kliniske fag, innebærer dette at nesten alle klinisk fag vil få økt sin undervisningsmengde 
(stort sett mellom 25-33%). Unntaket er hud- og veneriske sykdommer, som er tildelt 3 UE 
(se vedlegg), som innebærer en faktisk reduksjon i undervisningsmengden.  
 
I følge prosjektgruppens utkast til innstilling har hud/veneria i dagens studieplan 4 UE (= 60 
timer). (Det faktiske antall undervisningstimer er imidlertid høyere: 68 timer, som tilsvarer 
4,5 UE.  Dette er slik undervisningsmengden ble ved innføringen av studieplanen i 1996.)  I 
tillegg kommer en PBL-gruppe med et dermatologisk tema (vitamin D, soling og hudkreft).  
Selv med dette utgangspunktet (60 timer + PBL): En undervisningsmengde på 3 UE (= 60 
timer) vil altså innebære en faktisk reduksjon i undervisningsmengden i hud/veneria. Vi kan 
ikke se noen argumenter for at undervisningsmengden i hud/veneria skal økes mindre enn 
for andre kliniske fag.  
 
Undervisningsmengden for hud/veneria i dagens studieplan er noe større enn for 
øyesykdommer og ØNH-sykdommer.  Mengdeforholdet mellom ulike fag må selvfølgelig 
revurderes fra tid til annen, men vi kan ikke se at det foreligger noen argumenter for å 
vurdere forholdet mellom undervisningsmengden for disse fagene annerledes i dag enn i 
1990-årene.  Snarere tvert om, ettersom forekomsten av mange hudsykdommer, bl.a. annet 
hudkreft, øker sterkt, spesielt blant eldre. Vi mener derfor at undervisningsmengden for 
hud/veneria fortsatt må være noe høyere enn for øye og ØNH (som bør økes til 3,25 UE for å 
holde tritt med de andre fagene).  
 
Den nye studieplanen skal legge større vekt grunnleggende kliniske ferdigheter og vanlige 
sykdommer.  Hudsykdommer er vanlige, også i allmennpraksis – over 10 % av alle 
konsultasjoner i allmennpraksis er om hudplager – og mange av disse sykdommene kan 
håndteres ved bruk av grunnleggende kliniske ferdigheter og enkle midler. Argumenter som 
at undervisningen i slike sykdommer kan undervises i faget allmennmedisin, gjelder like 
mye vanlige sykdommer i andre organsystemer og kan ikke brukes for å skille ut faget 
hud/veneria som det eneste fag med redusert eller uendret undervisningsmengde.  
 
Vi vil dessuten advare mot overdreven og misforstått ”integrering” av emner i tilgrensende 
fag, som i praksis ofte innebærer at emnet får for liten oppmerksomhet – kfr. erfaringene 
med farmakologi i dagens studieplan.  Diagnostiske og terapeutiske nyvinninger de siste 
tiårene har nå gjort det mulig å gi avansert, dyr og langt mer effektiv behandling mot en 
rekke hudsykdommer, noe som studentene må ha kunnskap om. Forekomsten av mange 
vanlige hudsykdommer, bl.a. hudkreft, er sterkt økende, særlig blant eldre.  
 

Vi mener at undervisningsmengden i faget hud- og veneriske sykdommer i den nye 
studieplanen må fastsettes til 3,75 UE.  

 
Plassering i studieplanen 
 
Hud- og veneriske sykdommer er plassert i modul III – i praksis 6. semester. Denne 
plasseringen er vi tilfredse med, ettersom vi har mange berøringspunkter med de andre 
fagene i modulen. Hud/veneria vil være det første kliniske faget studentene skal opp i til 
eksamen, så studentene trenger den modning som de to semestrene vil gi dem. Ved å la 
faget forbli i 6. semester unngår man også kompliserte og kostbare overgangsordninger med 
å gjennomføre undervisning for to kull samtidig i samme semester. 
 



Vi ønsker at forelesninger og klinikker i hud/veneria fordeles over 4 uker – de to første i 
semesteruke 1 og 2 og de to siste mot slutten av semesteret. Antall smågruppedager (7 
dager for alle 14 grupper, til sammen 98) må fordeles over hele semesteret av hensyn til 
begrenset pasienttilgang og komplisert logistikk. 
 
Eksamensopplegg i modul III 
 
Det legges opp til felles skriftlig eksamen i indremedisin, kirurgi og hudsykdommer 
(underforstått inkludert veneriske sykdommer) og muntlig eksamen i enten indremedisin, 
kirurgi eller hudsykdommer. Vi mener dette er et dårlig og lite gjennomtenkt opplegg. 
 
Stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer med både ferdighetsstasjoner (“OSCE”) og 
skriftlige kunnskapsstasjoner ble innført for få år siden (for øvrig på oppfordring fra 
daværende studiedekan). Bakgrunnen var bl.a. mange studenter, lav reliabilitet og lav 
validitet ved tradisjonell klinisk eksamen, og tiltakende vansker med å rekruttere egnede 
eksamenspasienter. Tradisjonell klinisk eksamen gjennomføres nå i indremedisin eller kirurgi 
for alle studentene på et kull, en ordning alle er fornøyde med. 
 
Vi har svært gode erfaringer med stasjonseksamen, som bl.a. identifiserer svakheter i 
undervisningsopplegget på en mye bedre måte. Innføringen av stasjonseksamen har ført til 
bedre og mer samarbeid, fellesskapsfølelse og engasjement om undervisningen generelt i 
faglærergruppen, noe vi frykter vil bli svekket hvis stasjonseksamen i hud- og veneriske 
sykdommer utgår. 
 
Klinisk undersøkelse i hudsykdommer avviker såpass mye fra klinisk undersøkelse i 
indremedisin og kirurgi at kandidater som måtte gjennomgå tradisjonell klinisk eksamen i 
hudsykdommer, som foreslått i utkastet, ikke vil bli testet i full somatisk undersøkelse.   
 
En eventuell gjeninnføring av tradisjonell klinisk eksamen i hudsykdommer vil være et 
betydelig pedagogisk tilbakeskritt.    
 
Vi foreslår i stedet dette eksamensopplegget for modul III: 
 

Del I-A: Integrert skriftlig eksamen i indremedisin, kirurgi og parakliniske fag 
undervist i modul III, organisert som en stasjonseksamen for hele kullet med det 
antall stasjoner man anser passende (10-15?).  
 
Del I-B: Stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer for hele kullet omtrent 
som nå, dvs. med tre OSCE-stasjoner og fire kunnskapsstasjoner. 
 
Disse to eksamenene arrangeres etter hverandre med 17-22 fortløpende stasjoner 
på én dag. 
 
Del II: Tradisjonell klinisk eksamen med fullt journalopptak på en indremedisinsk 
eller kirurgisk pasient for hele kullet fordelt på flere dager og flere kliniske 
avdelinger. 

 



På denne måten vil eksamen i modul III få samme omfang som i prosjektgruppens 
nåværende forslag. Forslaget støttes av semesterleder for nåværende 6. semester, professor 
Trond Buanes (kirurgi). 
 
Alternativt kan man ta inn en mer generell formulering om eksamensopplegget i modul III, f. 
eks. slik: 
 

Modulkomiteen for modul III gis i oppgave å utrede og komme med forslag til et 
egnet eksamensopplegg for modul III.   

 
Karakterer 
 
Vi støtter forslaget om å innføre en gradert karakterskala fra A til F. Vi forutsetter at alle 
studentene får egen karakter i faget hud- og veneriske sykdommer. Vi kan ikke se at dette er 
eksplisitt omtalt i forslaget til revidert studieplan. 
 
Elektive perioder 
 
Vi støtter forslaget om å innføre elektive perioder, der studentene kan bruke 3-4 uker for 
fordypning i et fag. Vi har som ambisjon å utarbeide et slikt opplegg i hud- og veneriske 
sykdommer. 
 
 
På vegne av faglærergruppen i hud- og veneriske sykdommer: 
 
 
Petter Gjersvik (sign.) 
Førsteamanuensis dr.med. 
Seksjon for hudsykdommer 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
 
 
 
 
Kopi:  Barbara Noodt, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon 
 Semesterleder for 6. semester Trond Buanes  
 
 



Tabell. Dimensjoneringen av fag i ukeekvivalenter (UE) i Oslo96 og i revidert plan. 
 
Fag      Oslo96   Oslo 2014 
     UE Timer UE Timer % økning  
 
Allmennmedisin     13  195 13,5 270 35 
KLoK      3,5  52,5 3,25 65 24 
Medisinsk etikk     1,5 22,5 1,5 30 33 
Samfunnsmedisin    8,5  127,5 8,5 170 33 
Ernæringslære     59 *   56 
Anatomi 
Fysiologi 
Medisinsk biokjemi 
Medisinsk statistikk    2  30 2 40 33 
Medisinske atferdsfag    8  120 7,5 150 25 
Anestesiologi     3,5  52,5 4 80 52 
Barnesykdommer    6  90 5,75 115 28 
Farmakologi og toksikologi   6  90 6 120 33 
Fysikalsk medisin og rehabilitering  2  30 2 40 33 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer  5,5  82,5 5,5 110 33 
Hud- og veneriske sykdommer**  4  60(+) 3 60 0 
Immunologi     2  30 2 40 33 
Indremedisin     19  285 18,75 375 32 
Kirurgi      16,5  247,5 16,5 330 33 
Klinisk biokjemi og fysiologi   5  75 4 80 7 
Medisinsk genetikk    4  60 4,5 90 50 
Medisinsk mikrobiologi    3  45 3 60 33 
Nevrologi     6  90 5,5 110 22 
Patologi     10,5  157,5 9,5 190 21 
Propedeutikk     2,5  37,5 2,5 50 33 
Psykiatri     9  135 8,75 175 30 
Radiologi     3  45 3,5 70 56 
Rettsmedisin     1  15 1 20 33 
Øre-nese-hals     3,5  52,5 3 60 14 
Øyesykdommer     3,5  52,5 3 60 14 
Div. fag i 11/12. sem.    1   - 
 
Kjerneplan totalt 212 204 
Exphil      4   4 
Prosjektoppgave     11   12 
Valgfrie emner     0   7  
Eksamensperioder    13   13 
 
Uker totalt     240   240 
 
* Medisinsk genetikk inngikk tidligere i ”humanbiologi” 
** Korrigert fra Hudsykdommer 
(+) Faktisk undervisningsomfang er >68 timer 
 
 



Forslag til rammeplan for nytt medisinstudium ved Universitetet i Oslo 
(Oslo 2014): 

 
Høringsuttalelse fra Institutt for medisinske basalfag 

 
 
 
Vedlagt oversendes kommentarer til innholdet i ”Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i 
medisin. Forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO”, med 
høringsfrist 21. juni 2013. 
 
IMB har ansvar for å utdanne studenter med trygge og relevante medisinske 
grunnkunnskaper. IMB omfatter fagområdene medisinsk statistikk, medisinske atferdsfag, 
medisinsk biokjemi, anatomi, fysiologi og ernæring. Forslagene i rammeplanen berører disse 
ulike fagområdene på ulik måte, og hvert fagområde leverer sine separate høringsuttalelser 
(inkludert som vedlegg til dette dokumentet). Det er flere trekk ved den foreslåtte 
rammeplanen der fagmiljøene ved IMB har sammenfallende syn, som oppsummert nedenfor. 
 
 
Overordnede kommentarer 
 
IMB har som ambisjon å tilby engasjerende, forskningsbasert og relevant undervisning som 
gir studentene oversikt og forståelse for helhet og sammenhenger, samt de nødvendige 
detaljkunnskaper. Instituttet ønsker å gi en moderne og effektiv undervisning som formidler 
den enestående utviklingen i kunnskap innen human biologi og våre øvrige fagområder, 
samtidig som grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles. Oslo 2014 
oppfattes som et positivt tiltak for å stimulere til nødvendig fornyelse av undervisningsformer 
og innhold. 
 
 
Instituttet er positivt innstilt til de bærende elementene i forslaget: 
 
- Konsentrasjon og samling av undervisningen i medisinske basalfag tidlig i studiet. Dette vil 
gi fordeler ved at fragmentering unngås, fagene får en tydeligere identitet med økt mulighet til 
helhetlig integrering seg imellom, og studentene gis mulighet til en mer sammenhengende og 
reflektert forståelse av hvordan den friske menneskekroppen er bygget opp og fungerer.  
 
- Større pedagogisk fristilling. PBL er et bærende pedagogisk element i nåværende studieplan. 
Erfaringer med PBL synes å være ulike i forskjellige fagområder. Instituttet støtter opp under 
prinsippet om at fag og moduler gis større frihet til å finne fram til læringsformer som er 
optimalt tilpasset fagenes egenart. 
 
- Mulighet for enhetlige og fagspesifikke eksamener. Den foreslåtte samlingen av basalfagene 
gir mulighet for fagspesifikke eksamener der læringsmålene er tydelige for studenter så vel 
som for undervisere; samtidig kan fagintegrerte eksamener velges der dette er mer 
hensiktsmessig.  
 
- Mulighet for et gradert karaktersystem. IMB ser positivt på muligheten av å innføre graderte 
karakterer i de eksamensformer og i de fag der dette er naturlig.  
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Elektive emner: 
 
Økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave gir noen utfordringer, men også 
muligheter. På den ene side er IMB bekymret for effekten av å svekke de grunnleggende 
basale og kliniske kunnskapene som alle fremtidige leger vil ha bruk for i bytte mot valgfrihet 
og mulighet til fordypning (se kommentar vedrørende dimensjonering nedenfor). På den 
annen side vil elektive perioder innebære en mulighet for studentene til å fordype seg i 
utvalgte områder og samtidig en anledning for underviserne og fagmiljøene til å formidle 
spennende utvikling og innsikt fra forskningsfronten. Elektive kurs kan også delvis 
kompensere for reduksjonen i vertikal integrering, ved at ulike fagmiljøer samles om å tilby 
kurs med ett felles, integrert tema. Instituttet synes disse mulighetene er spennende, og ser 
potensialet for å stimulere studentene til dypere forståelse og en mer vitenskapelig 
tilnærming til legegjerningen. Fagmiljøene ved IMB har allerede diskutert skisser til 
kurstilbud, der mange ser for seg spennende tverrfaglige samarbeid. 
 
 
Basalfagenes dimensjonering og plass i studiet: 
 
Nåsituasjonen: Ulike tilbakemeldinger og evalueringer tyder på at kvaliteten på 
undervisningen i basalfagene overveiende er meget god. Til tross for dette synes det å være en 
opplevelse av at enkelte studenter på senere tidspunkter i studiet ikke har tilstrekkelige 
kunnskaper for å tilegne seg kliniske kunnskaper og ferdigheter på en god måte. Dette kan 
f.eks. skyldes at nåværende modell for integrering av kunnskap ikke fungerer som tenkt, eller 
at eksamensformene ikke i tilstrekkelig grad sikrer at kunnskapsnivået er tilstrekkelig bra.  
 
Samling av basalfagene oppfattes som gunstig, men totalomfanget av basalfag i studiet er 
kritisk: Forslaget om å samle basalfagsundervisningen vil sammen med bedre 
eksamensformer og graderte karakterer ventelig ha betydelig effekt i positiv retning. 
Imidlertid medfører forslaget i negativ retning at studentene får kortere tid på å tilegne seg 
grunnleggende medisinske kunnskaper og ferdigheter. Forslaget innebærer en reduksjon av 
basalfagenes andel av fast undervisning med omlag 3,5 ukeekvivalenter (UE). Tre av disse 
ukeekvivalentene er i fagene anatomi, fysiologi og medisinsk biokjemi. Det er tvilsomt om 
dette kan kompenseres ved å øke antall timer organisert undervisning per uke, fordi et viktig 
begrensende trinn er studentenes evne til å lese, absorbere og modne stoffet.  
 
Fremtiden – den nye studieplanen må ta høyde for en dramatisk endring i kunnskapstilfanget i 
basalfag som vil gripe direkte inn i den kliniske hverdagen: Kunnskapstilfanget i basalfagene 
har økt enormt i de senere år. Helt nye fagfelt har oppstått der man før kun hadde mindre øyer 
av kunnskap. Videreforedling og translasjon av ny basal innsikt til nye kliniske verktøy tar 
mange år, men konturene av revolusjoner i diagnostikk og behandling i de kommende 
tiår er tydelige og må tas høyde for i ny studieplan. Første studentkull i ny studieplan vil 
være ferdige i 2020. Sannsynligvis vil disse kandidatene raskt måtte beherske og forholde seg 
til langt flere diagnostiske tester og markører enn i dag. Mulighet for helgenomsekvensering 
av enkeltpasienter vil åpne for individtilpasset behandling. Man har i dag kartlagt molekylær 
struktur for de fleste proteiner i kroppen, og molekylspesifikke medisiner utvikles i raskt 
tempo. Videre må fremtidens leger ha ny kunnskap innenfor fagområder som stamceller, 
genetikk, epigenetikk, immunologi og nevrobiologi for å kunne praktisere nye og betydelig 
endrede muligheter for diagnostikk og behandling i den kliniske hverdagen. 
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IMB foreslår derfor at undervisningsandelen i basalfagene som et minimum opprettholdes på 
nåværende nivå (tilsvarende Oslo 96), nærmere bestemt at forslaget til ny studieplan endres 
slik at fagene fysiologi, anatomi, ernæring og medisinsk biokjemi gis tre ukeekvivalenter mer 
i løpet av studiet. (Derved vil undervisningsandel for basalfagene øke fra 56 UE samlet opp 
mot 59 UE som representerer omtrentlig situasjonen før og under Oslo 96. ) 
 
For å få plass denne endringen innenfor de to første modulene foreslår vi at andre 
fagelementer flyttes til senere moduler. Dette kan omfatte: 
 

- flytting av indremedisin og kirurgi (til sammen 1 UE) fra modul 1 til senere moduler 
- flytting av allmennmedisin og samfunnsmedisin fra den første introduksjonsdelen i 

modul I til senere moduler 
- flytting av propedeutikkblokken helt eller delvis over i modul III  

 
Ved flytting av propedeutikkblokken vil det kunne gis rom til at deler av immunologi og 
mikrobiologi kan flyttes til modul I/II, samtidig med at man unngår en uheldig nedskjæring av 
basalfagene. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Kommentarer fra de enkelte fagområder: 
 

- Atferdsvitenskap 
- Biostatistikk 
- Anatomi 
- Biokjemi 
- Ernæring 
- Fysiologi 
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Høringsuttalelse om medisinske atferdsfag – Oslo 2014 
 
Oppsummering av de viktigste punktene 
 

• Planforslaget fokuserer på atferdsfagets bidrag til klinisk undervisning ved sitt 
fokus på klinisk kommunikasjon. Det er viktig, men medisinske atferdsfag er 
også et basalfag som formidler et kunnskapsgrunnlag innen medisinsk 
psykologi, sosiologi og psykobiologi i tillegg til kommunikasjon, og slik 
vektlegger en tverrfaglig og helhetlig forståelse av pasienten og sykdommen.  
 

• Vi støtter forslaget om en propedeutikkblokk som muliggjør integrasjon mellom 
atferdsfagets undervisning i klinisk kommunikasjon og propedeutikk. Blokken 
bør imidlertid også gi noe mer plass til et klinisk fag for å knytte 
propedeutundervinsingen bedre til kliniske temaer. Vi foreslår derfor å flytte 1 
UE av atferdsfag ut av propedeutblokken (til modul VIII) og noe klinisk stoff 
inn i propedeutblokken for å oppnå dette.  
 

• I modul III er det svært viktig å finne gode former for å videreføre og styrke 
samarbeidet mellom atferdsfag og kliniske fag i undervisningen i klinisk 
kommunikasjon og annen undervisning.  
 

• Ut fra hensynet til undervisningen om klinisk kommunikasjon med barn, 
ungdom er det uheldig at alt fokus på barn og ungdom er lagt til en modul med 
all undervisning på engelsk (modul VI). Vi foreslår derfor noe undervisning om 
barn/ungdom/familier/pårørende noe tidligere i studiet, for eksempel i 
propedeutblokken og modul III eller IV. 
 

• Vi foreslår å øke omfanget av atferdsfag i modul VIII med 1 UE for å styrke 
kommunikasjonsferdigheter i forhold til vanskelige og utfordrende kliniske 
situasjoner. 
 

• Gjennomføringen av den foreslåtte flytting av 1UE atferdsfag fra 
propedeutblokken til modul VIII avhenger av hvor propedutblokken endelig 
plasseres. Et eksempel på en løsning er vist i tabell (appendix). 
 

• For å styrke den integrerte undervisningen i kliniske ferdigheter i 
propedeutblokken (propedeutikk og atferdsfag) og i de kliniske moduler for 
øvrig bør det gjennomføres bedre kursing i medisinsk pedagogikk av kliniske 
stipendiater og andre kliniske lærere. 

 
Begrunnelser og utdypninger 

 
1. Kunnskapsstoff om medisinsk psykologi, sosiologi, psykobiologi og 

kommunikasjon kan etter planforslaget formidles først i propedeutikkblokken og 
videre gjennom undervisning om psykologiske aspekter ved somatisk sykdom i 
tilknytning til spesifikke sykdommer i modul III og IV. Den biopsykososiale 
modellen bør vektlegges og integreres i alle moduler som en generell modell for 
studiet, spesielt når studieplanen nå tar mål av seg til å vektlegge allmennmedisin 
og en mer helhetlig tankegang rundt den enkelte pasients sykdom. For å synliggjøre 
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dette er det behov for en del mer integrerte læringsmål. Dessuten mener vi 
atferdsfag har et viktig bidrag når det gjelder bedre tverrfaglig forståelse som 
grunnlag for tverrfaglig samarbeid. 

 
2. Modul I. Vi er fornøyde med at medisinerstudiet foreslås å starte med en blokk med 

temakretsen ”Statistikk, helse og sykdom”, der atferdsfag har ½ ukeekvivalent 
(UE). Atferdsfag vil bidra i denne blokka med innføringsstoff om den biopsykosiale 
modellen og om klinisk kommunikasjon. 
 

3. Forslaget om en propedeutikkblokk med mye atferdsfag gjør det mulig å integrere 
undervisning om somatisk undersøkelse, journalopptak og klinisk kommunikasjon, 
enten blokken legges på slutten av modul II eller i begynnelsen av modul III. En 
god integrasjon mellom atferdsfag og propedeutikk vil innebære undervisning og 
kartlegging av pasientens somatiske, psykiske og sosiale helse. Denne blokken vil 
også inneholde en innføring i det mer basale atferdsfaglige kunnskapsstoffet, som 
konkretiseres og videreføres i senere moduler. Når vi likevel foreslår å flytte 1 UE 
atferdsfag ut av propedeutblokken, er det bl. a. ut fra våre svært gode erfaringer fra 
semester 4B i nåværende studieplan. Det er nettopp foretatt en meget vellykket 
endring av allmennmedisin i denne delen av studiet, der det fokuseres på 
allmennmedisin ved lidelser/sykdommer i bevegapparatet og en integrasjon med 
atferdsfag. Dette kan opprettholdes ved å flytte fysikalsk medisin og rehabilitering 
(1 UE) inn i propedeutblokken. Derved kan vi knytte undervisningen i atferdsfag til 
en klinisk tematikk, slik vi i dag gjør i 4B. Det bør være eksamen i atferdsfag etter 
propedeutikkblokken. 

 
4. Modul III. Det er svært viktig å opprettholde samarbeidet mellom atferdsfag og 

indremedisin (helst også med kirurgi) i undervisningen i klinisk kommunikasjon for 
å bygge videre på den integrerte forståelse av journalopptak, somatisk undersøkelse 
og kommunikasjon som det ble lagt vekt på i propeutblokken, noe vi vil ta opp i 
den mer detaljerte planlegging av modulen. Med den vekt som er lagt på atferdsfag 
i modul III vil faget også komme inn med mer undervisning her om psykologiske 
aspekter ved somatisk sykdom og om psykobiologi, anvendt spesifikt i forhold til 
de enkelte sykdommer. Atferdsfag inngår i den skriftlige integrerte eksamen og 
kriterier for klinisk kommunikasjon bør tillegges vekt i den muntlige eksamen i 
modul III. 
 

5. Atferdsfag har ikke timer i modul VI, der det blant annet undervises i pediatri. Vi 
synes det er viktig om atferdsfag kan komme med et bidrag til undervisning om 
kommunikasjon med barn og ungdom. Det er også viktig at kommunikasjon med 
barn og unge kan tas opp minst ett semester i tillegg til 9. semester, som har 
undervisning på engelsk. I tilknytning til temaet barn og ungdom er det videre 
naturlig å undervise om familie, forholdet til pårørende og om barn som pårørende 
(jfr. nye bestemmelser i pasientrettighetsloven). Dette er bakgrunnen for vårt 
forslag om at temaet barn/ungdom/familie/pårørende tas opp i propedeutblokken og 
videre i modell III eller IV.  I propedeitblokken kan undervisningen om barn 
inneholde stoff om utviklings- og familiepsykologi (atferdsfag), barn på sykehus 
(samarbeid atferdsfag/barne- og ungdomspsykiatri). Propedeutikkundervisningen 
bør inneholde noe stoff om undersøkelse av og samtale med barn. Barnets dag fra 3. 
semester bør opprettholdes med en full dag. Videre foreslår vi en mindre blokk i 
modul III eller IV om kommunikasjon med barn og unge og undervisning om 
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barn/ungdom/familie/ pårørende i tråd med forslaget fra arbeidsgruppen for e-
læring. 

 
6. Modul IV. Vi har ingen merknader til atferdsfag i modul IV (nåværende 7. 

semester). Det er foreslått 1 UE. Det er behov for å legge vår undervisning tettere 
opp til den kliniske undervisningen i nevrologi, noe vi vil ta opp i den mer 
detaljerte planlegging av modulen. 
 

7. Modul VIII. Vi foreslår en styrking av atferdsfag med 1 UE i modul VIII. Det er 
først på dette nivå i studiet at studentene har tilstrekkelige medisinske kunnskaper 
til, gjennom intensiv trening, å kunne bygge opp sin kompetanse i 
kommunikasjonsferdigheter i forhold til vanskelige og utfordrende kliniske 
situasjoner. Ved å bruke skuespillere som simulerte pasienter, slik vi har gjort til 
nå, kan disse instrueres i hvordan de skal utforme pasientrollen slik at studentene 
vil lære å opprettholde adekvat kommunikasjon, også under stress. Ved at det i 
denne modulen legges inn en ekstra ukeekvivalent, gir det anledning til å utvide vår 
undervisning slik at alle studentene får mer trening i å håndtere flere typer krevende 
kliniske situasjoner enn det vi pr. i dag har plass til. I sin skriftlige evaluering av 
denne undervisning har studentene så lenge den har blitt gjennomført, gitt svært 
gode tilbakemeldinger. På en skala fra 1 (dårlig) til 5 (svært bra) har gjennomsnittet 
på overordnet vurdering ligget på ca. 4.7 (SD 0.5). Atferdsfag bør inngå i OSCE-
eksamen, og kriterier for klinisk kommunikasjon bør tillegges vekt i de avsluttende 
muntlige eksamener. 

 
Appendix: Et eksempel på hvordan den foreslåtte flytting av ukeekvivalenter kan 
gjennomføres  

 

Semester UE per i dag UE i 
gruppens 

forslag 

Forslg til 
endring 

Atferdsfag  
vårt forslag 

1 3 0,5 - 0,5 
2 0 
3 0 2,75 Ut: 1 UE 

atferdsfag  
Inn. 1 UE  
fys.med. 

1,75 
4 1 

5 1 2,25 Ut: 1 UE fys. 
med. 

Inn:1 UE  
i-med&kir.  

2,25 
6 1 

7 0,5 1 - 1 
8 (2 timer) 0 - 0 
9 0 0 - 0 
10 0 0 - 0 
11 1 1 Ut. 1 UE 

 i-med&kir. 
Inn: 1 UE 
atferdsfag 

2 
12 0,5 

Sum 8 7,5  7,5 
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Odd O. Aalen, 20. juni 2013 

 

Oslo 2014: Høringsuttalelse fra Avd. for Biostatistikk til ny studieplan 

 

• Basert på de stadig økende krav til avansert statistisk metodebruk i medisinske 
fagartikler, og den store vekt på statistiske data i medisinfaget, vil vi be om at 
omfanget av statistikk-undervisningen økes til 2.5 ukeekvivalenter. Begrunnelse følger 
under. 
 

Plassering av faget – Eksamen 

Vi har ingen innvendinger mot den foreslåtte plassering av undervisningen i medisinsk 
statistikk. Det er meget viktig at faget holdes samlet, slik det legges opp til nå, og vi tror det er 
gunstig at det er tidlig i studiet. 

Det er viktig med en eksamensform som gjør at man kan lage varierte og gode oppgaver i 
statistikk. Den nåværende eksamen med gjennomgående fokus på en pasient-case har 
vanskeliggjort arbeidet med gode oppgaver i statistikk. Det er for eksempel klart at statistikk 
brukes mye i epidemiologi som gir naturlig grunnlag for oppgaver. Det vil ikke da være 
hensiktsmessig kun med fokus på enkeltpasienter. Det er også aktuelt med andre varierte 
oppgavetyper for at det skal svare til bredden i faget. 

 

Undervisningsmengde 

Et nytt aspekt i studieplanen er formaliseringen av en master-ekvivalent i medisin med en 
masteroppgave. Dette vil stille vesentlig større krav til statistisk metodegrunnlag enn tidligere. 
Mange av masteroppgavene vil bruke statistikk, og det må dermed legges et bedre grunnlag i 
dette metodefaget. 

Som påpekt i tidligere innspill fra oss, er det generelt for liten tid til å dekke det mest 
nødvendige. Statistikk brukes i dag overalt i medisinsk forskning. Man kan ikke åpne et 
medisinsk tidsskrift uten å støte på statistiske metoder, begreper, beregninger og 
presentasjoner.  Siden innføringen av Oslo 96 er det skjedd en stor ny utvikling ved at 
statistisk metode nå kommer tungt inn i basalforskningen i forbindelse med analyse av store 
mengder genomiske og molekylærbiologiske data. Dataanalyse-aspektet ved medisinsk 
forskning har antatt en helt ny karakter. «Big data» kommer tungt inn i medisinen så vel som 
på andre felter i samfunnet. 

Vi mener derfor at 2 ukeekvivalenter er for lite, den nye utviklingen må reflekteres i en 
økning til iallfall 2.5 ukeekvivalenter.  Særlig aktuelle temaer vil da være: 
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• Multivariabel analyse med bruk av SPSS (særlig relevant for masteroppgaven) 
• Litt om statistikk i genomikk (vekt på store datamengder) 
• Enkel matematisk modellering av infeksjoner (reproduksjonsrate – R0). Dette er et 

tema som blir stadig mer aktuelt med øket fokus på infeksjoner i mange 
sammenhenger. 



 
Høringsuttalelse fra fagområdet anatomi – Rammeplan for nytt medisinstudium ved 
Universitetet i Oslo (Oslo 2014). 
 
 
Vi har lest ”Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Forslag til revidert 
studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO” (heretter kalt forslaget) og har følgende 
kommentarer til dette: 
 
Konklusjoner: 
 
Overordnet sett er fagområdet anatomi meget fornøyd med hovedelementene i forslaget.  
Dette gjelder: 
 
- Samling av basalfagsundervisningen tidlig i studiet 
- Mulighet til å tilpasse undervisningsformene til de ulike fagenes egenart  
- Mulighet for en enhetlig og fagspesifikk eksamen i anatomi 
- Mulighet for et gradert karaktersystem 
 
Selv om helhetsinntrykket av forslaget er meget positivt, er vi bekymret for enkelte elementer: 
 
- Reduksjon i basalfagenes andel av undervisningen: Forslaget innebærer en reduksjon av 
basalfagenes andel av fast undervisning med omlag tre ukeekvivalenter (UE). Fagområdet 
anatomi mener dette er uheldig, og foreslår at fagene anatomi, fysiologi og medisinsk 
biokjemi økes fra 56 UE samlet opp mot 59 UE som representerer omtrentlig situasjonen før 
og under Oslo 96. 
 
- Økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave: Legefaget har et meget stort tilfang 
av kunnskap og mulighetene til fordypning er nærmest uendelige. Vi er bekymret for effekten 
av å svekke de grunnleggende basale og kliniske kunnskapene som alle fremtidige leger vil ha 
bruk for i bytte mot valgfrihet og mulighet til fordypning. Fagområdet er bekymret for at 
læringsutbyttet ved elektive emner og selvvalgt oppgave kan bli mindre enn ønsket. 
 
 
Utdypning av de ulike punktene: 
 
- Samling av basalfagsundervisningen tidlig i studiet: Vi mener dette er gunstig for å oppnå 
en god og penetrerende innlæring av det normale menneskets oppbygning og funksjoner. Vi 
tror samlingen av basalfagsundervisningen vil gjøre det lettere for fagmiljøene å koordinere 
undervisningen (mindre dobbeltundervisning, færre ”huller”), lettere å tilpasse 
undervisningen i takt med utviklingen i basalfagene (nye felt kommer til) samt i klinisk 
medisin og ikke minst lettere å oppnå en god integrering mellom basalfagene. Struktur henger 
sammen med funksjon; gener og molekyler er grunnlaget for begge. Vi er samtidig klar over 
at reduksjonen i vertikal integrering stiller økte krav til at det kontinuerlig arbeides for å 
beholde en klinisk vinkling og relevans i anatomiundervisningen. Samtlige fast vitenskapelige 
ansatte ved Avdeling for anatomi har medisinsk profesjonsbakgrunn med erfaring fra klinisk 
praksis. Avdelingen har for å kunne ivareta sitt undervisningsansvar optimalt ført en aktiv 
politikk for å rekruttere medisinere.  
 



- Muligheten for en enhetlig og fagspesifikk eksamen i anatomi: Menneskekroppen er en 
funksjonell enhet, og vi har lenge opplevd det som uhensiktsmessig å kun eksaminere i 
stykker av kroppen. Vi mener ny studieplan må legge vekt på bedre eksamensformer som er 
bedre egnet til å teste dypere forståelse av sammenhenger mellom struktur og funksjon, og 
også samlede ferdigheter (mikroskopi, funksjonsundersøkelser), og ikke bare overflatiske 
detaljkunnskaper.  
 
- Muligheten for å tilpasse undervisningsformen til de ulike fagenes egenart: Det synes å være 
en utbredt oppfatning at PBL ikke har fungert like godt i alle deler av studiet, i tillegg til at 
undervisningsformen er ressurskrevende. Vi er fornøyde med at de ulike modulene gis en 
friere stilling med hensyn til bruken/omfanget av PBL som undervisningsform, og er glade for 
muligheten til å tilpasse dette friere enn i dagens ordning. Vi er positive til en økning av den 
organiserte undervisningen, og til oppmykningen av ordningen med undervisningsfrie 
lesedager.  
 
- Muligheten for et mer gradert karaktersystem: Selv om det er ført mange gode argumenter 
for å beholde dagens karaktersystem med bestått/ikke bestått mener vi det vil være fordelaktig 
å innføre en gradert karakterskala. Vi ser enkelte ressursmessige utfordringer med dette (økt 
arbeid med sensur og klagebehandling), men vi mener fordelene vil overgå ulempene.  
 
- Reduksjon i basalfagenes andel av undervisningen: Forslaget legger opp til en reduksjon på 
omlag tre ukeekvivalenter i anatomi, fysiologi og medisinsk biokjemi samlet, sett i forhold til 
dagens situasjon. Dette er delvis begrunnet i at nye elementer er lagt inn i studiet. 
Kunnskapsveksten menes å ha vært større i basalfagene enn i de kliniske fag de siste tiår. Helt 
nye felt har oppstått som resultat av vitenskapelige oppdagelser og nye metoder, og disse 
feltene vil med sikkerhet i nær framtid få betydning for forståelse av sykdomsprosesser, for 
diagnostikk, forebygging og behandling. Der dagens leger forholder seg til et relativt 
begrenset antall biologiske markører og blodprøver vil morgendagens leger ventelig måtte 
forholde seg til et langt større antall tester, med muligheter for mer personalisert behandling. 
Dette vil stille store krav til basale kunnskaper. Allerede i dag introduseres nye og viktige 
medikamenter rettet mot molekyler og signalveier som ikke er undervist (av plasshensyn). 
Nye og presise billeddiagnostiske verktøy er mer verdifulle for den som har gode kunnskaper 
i anatomi. Vi mener derfor forslagets begrensning av basalfagenes plass i studiet er uheldig, 
og vil foreslå å øke antall ukeekvivalenter til anatomi, fysiologi og biokjemi med to uker slik 
at det kommer mer i samsvar med dagens situasjon. 
  
- Avvikling av integrerte områder som fungerer godt i dagens ordning: to eksempler vi vil 
trekke fram her er dagens vellykkede ordning med integrering av basal cellulær immunologi, 
blod/benmargsfysiologi,  betennelse, mikroanatomi av lymfatiske vev og basal mikrobiologi 
(tidlig i dagens MEDSEM 3); samt den integrerte undervisning i bevegelsesapparatet, 
fysikalsk medisin, ortopedi og revmatologi (dagens MEDSEM 4B). Mikrobiologi som 
paraklinisk fag kan nok undervises i senere moduler, men et minimum av innsikt i ulike 
mikrobiologiske organismer er nødvendig for å forstå immunsystemets oppbygning, og viktig 
for å kunne beholde infeksjoner som klinisk forklaringsmodell i undervisningen. På samme 
måte kan mye av den medisinske immunologien forbeholdes senere moduler, men den basale 
immunologien bør undervises i modul I eller II.  
 
- Propedeutikkblokken: Flytting av flere ukeekvivalenter immunologi, mikrobiologi, fysikalsk 
medisin etc. til modul I eller II er det ikke plass til uten at det bytter plass med noe annet. En 
mulighet her er at propedeutikkblokken helt eller delvis forskyves til modul III  (men 



beholdes som en egen enhet). Uavhengig av dette kunne det være fordeler med å undervise 
deler av propedeutikken parallelt med fysiologien og anatomien. Vi foreslår at 
modulkomiteen for modul II gis frihet til å utrede dette videre. 
 
- Økt vektlegging av elektive emner og selvvalgt oppgave: Det er mange spennende 
muligheter med begge disse elementene i forslaget. Interesserte studenter vil utvilsomt kunne 
få mye ut av både elektive emner og en mer omfattende selvvalgt oppgave. 
Forskerlinjestudenter vil få mer tid til forskning. Vår bekymring er at et flertall av studentene 
kanskje vil velge kurs og oppgaver ut fra hva som er minst krevende, og kanskje sitte igjen 
med et uforholdsmessig lite læringsutbytte. Vi er kritiske til hvorvidt det er et riktig grep å 
redusere undervisningen i grunnleggende medisinske fag for å innføre elektive emner. Fordi 
medisinstudiet skal kvalifisere til autorisasjon til å utøve legeyrket mener vi det er uheldig å 
svekke felles basale og kliniske kunnskaper og ferdigheter – kunnskaper alle vil trenge 
uavhengig av senere spesialiseringsretninger. Riktignok har mange medisinske læresteder et 
innslag av elektive emner, men vi mener det kan være uheldig å både innføre 8 uker elektive 
emner og 12 ukers selvvalgt oppgave.   
 
En annen bekymring sett fra basalfagenes synsvinkel er at det er høyst usikkert hvilken plass 
basalfagene vil kunne få innenfor disse to feltene, idet begge deler avholdes etter avsluttede 
eksamener i basalfagene. Hvilken betydning dette vil kunne få for rekruttering til forskning er 
også uavklart.  
 
- Forkunnskaper i kjemi: For å komme inn på medisinstudiet kreves det full fordypning i 
kjemi fra videregående skole. Erfaring med Oslo 96 har vist at mange studenter har 
fragmentarisk kunnskap i kjemi. Vi mener det bør vurderes å innføre en 1 times test i kjemi i 
starten av studiet. Modellen er adoptert fra HF, der studenter på språkfag må dokumentere at 
de grunnleggende kunnskapene i grammatikk fra videregående fremdeles er aktiv kunnskap. 
(Tre uker inn i semesteret arrangeres eksamen i grammatikk for alle studenter som er meldt 
opp til et språkfag. Det gis 3-4 repetisjonsforelesninger i grammatikk i forkant av eksamen. 
Eksamen er bestått/ikke bestått og består av 20 relativt enkle spørsmål. Bestått krever rett 
besvart minst 15 av 20 spørsmål. Man kan ikke gå opp til øvrige eksamener i språk før denne 
testen er bestått).  
En tilsvarende kjemieksamen i begynnelsen av modul I av medisinstudiet vil sikre at 
studentene reaktiverer sine kunnskaper, og vil være et sterkt signal om at kjemi er et 
nødvendig fag å beherske for leger. 
 
- Obligatorisk undervisning: Forslaget ser ikke ut til å gi sterke føringer på innholdet av 
obligatorisk undervisning. Vi mener de ulike modulene bør ha frihet til å vurdere hvilke deler 
av undervisningen (kurs, gruppeundervisning, seminarer) som bør være obligatoriske. Mange 
kurs er kostbare å arrangere, men gir unike muligheter til læring av praktiske ferdigheter og 
dypere forståelse som er svært vanskelig å tilegne seg på annen måte. Frivillighet medfører at 
enkelte studenter helt dropper kurs, og senere havner opp som strykkandidater til eksamen. 
For å forebygge dette, og sikre at våre kandidater får et kunnskapsnivå som holder høyt 
internasjonalt nivå mener vi at obligatorisk undervisning er et viktig virkemiddel.  
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Oslo, 20.6.2013 

Avdeling for biokjemi viser til høringsforslaget vedrørende revidert studieplan for 
profesjonsstudiet i medisin ved UiO. 

Generelt sett er vi meget positive til denne revisjonen. 

Av positive trekk ved forslag til ny studieplan kan vi nevne følgende: 

• Økt samling av basalfagene i de 2 første modulene. Vi mener dette vil bedre 
undervisningen av disse fagene betydelig.  

• Fjerning/reduksjon av dagens 1. semester.  

• Større fleksibilitet i forhold til læringsformene. Vi mener dette vil gi et bedre grunnlag 
for bedret og mer effektiv undervisning. Vi ser på det som meget positivt at vi 
beveger oss vekk fra modellen med PBL som pedagogisk førende læringsform.  

• Innføring av gradert karakterskala fra studentkullet som starter høsten 2014. Vi 
mener det er mange argumenter for innføring av karakterer. Etter vår mening er den 
viktigste at studentene mest sannsynlig vil strekke seg litt lenger. Dette øker 
kunnskapsnivået, og vi får på sikt en bedret legestand. 

Forslag til forbedringer av den nye studieplanen: 

• Øke antall ukeekvivalenter (UE) tildeles humanbiologi; i størrelsesorden 2-3UE. 
Hovedtyngden av undervisningen fra Avdeling for biokjemi vil foregå i forbindelse 
med cellebiologi.  Det har vært en meget stor utvikling innen molekylærbiologi og 
cellebiologi de siste 20-30 årene. Det er en rekke fagområder/temaer innen dagens 
cellebiologiundervisning som har for liten undervisningtid. Dette gjelder blant annet 
områder som genetikk, epigenetikk, integrert organkommunikasjon, genterapi og 
stamceller. Vi er for tiden inne i en medisinsk revolusjon. De studentene som starter 
på medisinstudiet i 2014 vil være ferdig uteksaminert i 2020. De må blant annet 
forholde seg til følgende: 

- Nye diagnostiske og terapeutiske muligheter for de fleste sykdommer 
- Individuell medikamentbehandling (farmakogenetikk) 
- Kreftbehandling - skreddersydd diagnostikk og behandling (tumorform, spesifikk 

behandling, prognose) 
- Genterapi eller genbaserte medikamenter vil være tilgjengelig for mange sykdommer 
- Bruk av stamceller i diagnostikk og terapi 
- DNA-basert helsevesen (fullstendig genom-sekvensering vil koste mindre enn 5 000 

kr/person) 

• Redusere bruken av elektive fag. I utgangspunktet er vi meget skeptiske til 
innføringen av så mange UE med elektive fag.  Kunnskapskravet til medisinstudenter 
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er meget stort, og vi er meget usikre på om det er tid til så mange UE med  elektive 
fag. Det vil også medføre at kunnskapsgrunnlaget hos medisinstudentene blir 
forskjellig. Hvis man skal bli en god lege, kreves kunnskap, ferdigheter, praksis og 
empati. Vår oppgave er å legge til rette for innlæring av kunnskap, ferdigheter og 
empati. Vi er engstelige for at UE med elektive fag vil gå utover spesielt 
kunnskapsnivået. De bedre studentene vil sikkert kunne få en del ut av elektive fag, 
men vi er engstelige for at de fleste studentene vil være lite motiverte og velge 
”minste motstands veg”. Hvis antallet UE med elektive fag blir stående, har vi 
diskutert om UE til elektive fag fra basalfagene kan benyttes blant annet til at 
fagpersoner fra basalfagene deltar på patologisk/kliniske konferanser i modul 3-6.  

• Gi studentene bedre tid til eksamensforberedelser.  

• Overføring av undervisning fra odontologene til Avdeling for biokjemi. VI mener vi ved 
Avdeling for biokjemi er godt egnet til å overta en del av undervisningen som 
odontologene har i dag i forbindelse med biokjemi, membrantransport og 
intercellulær matrix. 

 

Med vennlig hilsen, 

Avdeling for biokjemi 

Institutt for medisinske basalfag 
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 Avdeling for ernæringsvitenskap  «Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin».   

Overordnet 

Avdeling for ernæringsvitenskap er i hovedtrekk enige i de fleste aspekter foreslått i den nye 
studieplanen som f.eks. økt fokus på basalfagene i de første årene samt å fjerne 
ressurskrevende PBL som førende pedagogisk prinsipp. Det er viktig at studentene selv 
organiseres i kollokviegrupper som kan gi dem viktig trening i å diskutere og presentere 
biologiske tema. 

Avdeling for ernæringsvitenskap har følgende innspill til studieplanen: 

• Økt samling og styrking av basalfagene i de 2 første modulene (økning av antall 
ukeekvivalenter i humanbiologi). 

• Fleksibilitet i forhold til læringsformer (fjerne PBL som førende pedagogisk prinsipp) 
• Innføring av gradert karakterskala fra studentkullet som starter høsten 2014. 
• Innføringen av elektive fag må ikke skje på bekostning av reduksjon av basalfagene. 
• Ernæringsundervisningen under hele medisinstudiet må styrkes i omfang og kvalitet i 

tråd med innstillingen fra arbeidsgruppen (øke antall ukeekvivalenter for 
ernæringsundervisningen i studieplanen). 

• Spesialisert ernæringsundervisning bør innføres for medisin studentene i alle moduler 
knyttet til relevante kliniske emner som f.eks. pediatri, geriatri, indremedisin (diabetes, 
nyresykdommer, hjerte-karsykdommer), kreft, gastrointestinale sykdommer mm.  

• Team-basert undervisning med «cases med spesialiserte ernæringsbehov» bør innføres 
gjennom hele medisinstudiet sammen med masterstudenter i klinisk ernæring for å 
utvikle tverrfaglig samarbeid og øke interaksjon mellom studenter i klinisk ernæring 
og medisin. 

• Ernæringsstudentenes deltakelse i fellesundervisningen skal opprettholdes i omfang. 
• De humanbiologiske emner som i dag undervises i fellesdelen frem til semester 4a må 

komme i løpet av modul 1 eller tidlig i modul 2.  
• Hvis det legges inn emneblokker som ikke ernæringsstudentene skal delta på, må disse 

holdes på et minimum nivå og samles og komme til sist i modul 2 (tilsvarende 
gammel 4B). 

• Dataprogrammet Fronter bør etableres som felles informasjonsplattform for medisin- 
og ernæringsstudiet.  

På vegne av programrådet i ernæring/Kirsten B Holven 

 

 

 

 



Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin. 

Høringsuttalelse fra Avdeling for fysiologi. 

Avdelingen er positivt innstilt til forslaget til ny studieplan.  

Vi anser særlig følgende som positive forslag: 

Fysiologiundervisningen gis i dag spredt i form av både forelesninger og PBL utover nesten 
hele studiet. Vi mener at konsentrasjonen av fysiologiundervisningen slik det nå foreslås, vil 
gi mulighet til mer konsentrert og dermed bedre undervisning. Vi mener at dette vil styrke 
studentenes forståelse av og kunnskapen om kroppens normale funksjoner. Gode 
kunnskaper i fysiologi er et viktig grunnlag for senere undervisning i sykdomslære og en 
nødvendig forutsetning for forståelse av nye behandlingsmetoder.  

Av denne grunn støtter vi reduksjonen av PBL som bærende læringsform i studiet. 

En konsentrering av undervisningen i fysiologi, anatomi og biokjemi anser vi som gunstig også 
for å bedre integreringen av undervisningen som gis. Det vil gi bedre anledning til å heve 
nivået på studentenes kunnskaper i basalfagene. 

Argumentene for gjeninnføring av graderte karakterer anses som sterkere enn de som 
anføres mot, og vi støtter et slikt forslag.  

Den første elektive perioden kommer etter avsluttet eksamen i basalfag. Siden denne 
perioden skal representere en mulighet til fordypning, bør det være i fag som da er undervist. 
Dette vil gi anledning til ytterligere fordypning i basalfagene, og kan også tenkes fokusert 
rundt grunnleggende forståelse av ulike sykdomsgrupper.  

Vi ser med usikkerhet på følgende forslag: 

Det synes å være en bred enighet på Avd. for fysiologi at elektive emner kan være en god 
ting, dersom de begrenses til faglig forsvarlige fordypningsseminarer, ikke utplasseringer som 
kan utvikle seg til ferieopplegg. Men vi er bekymret for at elektive perioder og utvidet 
prosjektoppgave vil kreve store ressurser både til planlegging, gjennomføring og oppfølging. 
Kostnadene er ikke synliggjort. Tvert i mot angis det at samlet ressursbruk ikke skal øke (side 
48). Hvis dette er en viktig betingelse, må man være varsom med å planlegge elementer som 
er krevende å etablere og krevende å drive.  

Prosjektoppgaven kommer nå lenge etter avsluttet basalfagsundervisning. Det kan medføre 
at få studenter vil velge basalfagstemaer. Det vil representere et faglig tap. Ved å legge til 
rette for et sterkt fokus på innslag av basalfag i den første elektive perioden, vil en slik mulig 
tendens forhåpentligvis kunne motvirkes. 

Variasjoner i interesse for emner i den første elektive perioden kan tenkes å medføre utslag 
for avdelingens økonomi. Det er viktig at den nye studieplanen legger opp til at avdelingenes 
bemanning er stabil og forutsigbar over tid. 

Avdeling for fysiologi støtter forslaget fra Avdeling for anatomi for å sikre at studentene 
innehar de forutsatte kunnskaper i kjemi ved studiets start. 
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Revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin – Oslo 2014 

Høringsutkast fra Kreft-, kirurgi-og transplantasjonsklinikken (KKT)  
 
Forrige gjennomgang av medisinerutdanningen fant sted i 1996. Revisjonen bør ta høyde for 
samfunnsutviklingen og kunnskapsbehov et godt stykke inn i fremtiden. UiOs 
samfunnsoppdrag innebærer bl.a. å levere relevant kompetanse til å møte dagens og 
fremtidens utfordringer. Revidert studieplan for 2014 synes å omfatte relativt små justeringer, 
slik at en ny studieplan Oslo bør fremmes innen relativt kort tid. 
 
Generelt 
Vi synes prosjektgruppen har gjort et grundig og godt arbeid. Vi støtter forslagene om 

• å plassere mer av undervisningen i medisinske basalfag tidlig i studiet 
• økt vektlegging av grunnleggende kliniske ferdigheter og vanlige sykdommer 
• innføring av elektive perioder 
• noe lengre tid avsatt til prosjektoppgaven 
• å tone ned bruken av problembasert læring 

 
Vi tror dette opplegget vil gi studentene bedre forutsetninger for undervisningen i 
kliniske fag og er mer egnet for faglig fordypning i enkeltfag og for å styrke 
forskningsinteressen blant studentene.  Vi ønsker fortsatt en sterk vektlegging av 
studentaktiviserende undervisningsformer. 
 
Vi har likevel noen innspill som kommer fra de ulike avdelingene innen KKT. De er 
tatt inn tilnærmet i sin helhet for å yte innspillene nødvendig ”rettferdigheg” dog med 
noen redigeringer. 
 
Onkologi 
I 2014 revisjonen er onkologi nevnt én gang. Dette gjenspeiler også dagens 
studieplan og den forslåtte revisjonen for en av våre folkesykdommer, og en sykdom 
som befolkningen er opptatt av og som tar større og større plass i sykehusene (kfr 
onkologiens plass i OUS) og primærhelsetjenesten. 
Holdningene har vært at ”alle kan både behandle og undervise i kreft”. Dette er ikke 
riktig, den onkologiske tenkemåten har en sterkt biologisk tilnærming og 
kunnskapene om den enkelte kreftsykdommens forløp er viktig for rett diagnostikk og 
behandling. Onkologien har en sterkt vitenskapelig og evidensbasert biologisk 
tilnærming til pasientutredning og behandling. Vi argumenterer under hvorfor 
onkologi bør bli et eget fagområde med eksamensrett. 
 
Kreft er en folkesykdom med 28 000 nye tilfeller per år i Norge, med en forutsigbar 
insidens- og prevalensøkning. Kreft er hyppigste dødsårsak mellom 18 og 75 år. 
Prevalensen var i 2010 mer enn 200 000, så kreft angår mange 
Onkologien er et raskt voksende fagfelt, og inkluderer strålebehandling, 
medikamentell behandling og lindrende behandling, samt i en viss grad utredning og 
oppfølging av kreftpasienter mht bl.a. langtidsbivirkninger. Faget er utfordrende med 
stadig ny kunnskap og ny behandling, samt utfordringer i knyttet til kommunikasjon 
med og informasjon til pasienter og pårørende.  
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Onkologene arbeider i et multidisiplinært team med ulike typer kirurger og 
indremedisinere, palliativ medisinere, radiologer, patologer, allmenn medisinere, 
helsefagene og andre. 
Antall onkologer er raskt voksende. Bare ved Oslo universitetssykehus arbeider ca. 
70 overleger og 40 LIS-leger.  
Onkologien er et de meste forskningstunge fagene. Således avlegger de fleste 
onkologer en PhD-grad og Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og 
transplantasjonsklinikken, OUS og har ca. 140 publikasjoner per år (www.publika.no).   
 
Onkologi som fag har vokst kraftig de siste tiårene med nye utfordringer. Disse bør 
studentene møte i betydelig større grad i studiet enn de har gjort inntil nå. Riktignok 
finnes noen plenumsforelesninger, klinikker og smågruppeundervisning gjennom 
studiet, og det er også mulig at enkelte studenter kan møte en ”onkologisk” pasient til 
eksamen i 6. semester og 12. semester.  
Vi vil understreke at onkologi også er et glimrende klinisk undervisningsfag der 
pasientene har mange og ulike kliniske funn som kan suppleres med klare 
bildediagnostiske funn.  
 
Selv om vi ikke har noen systematisk undersøkelse er vårt klare inntrykk at 
studentene selv ønsker mer onkologi. 
 
Vi mener derfor at onkologi må bli et eget fag i profesjonsstudiet medisin med 
eksamensrett/plikt. Antall undervisningstimer må da utvides, og langt mer 
undervisning bør samles, fortrinnsvis mot slutten av studiet for å gi en mer 
konsentrert og dypere innsikt og kunnskap i faget. Det er også viktig med flere 
klinikker der for eksempel onkologer og kirurger, evt. andre spesialister, kan belyse 
sykdom og behandling fra ulike synsvinkler.  
 
Palliativ medisin 

Bakgrunn 

Palliativ medisin er et fagområde som hittil har hatt liten plass i profesjonsstudiet i 
medisin ved UiO. I 2005 utførte to medisinerstudenter ved NTNU en kartlegging av 
undervisning i palliativ medisin ved de fire norske medisinske fakultetene. I 
forbindelse med kartleggingen ble studieplanene fra alle lærestedene innhentet og 
gjennomgått. Det fremkom betydelig forskjell i antall timer som ble undervist i faget: 
UiB12 timer, UiO 19 timer, Universitetet i Tromsø 24 timer og NTNU 29 timer. Det ble 
også gjennomført en spørreundersøkelse som testet kunnskaper i palliasjon og 
smertebehandling blant siste års medisinerstudenter. Resultatet viste klar 
sammenheng mellom antall timer undervist og studentenes kunnskapsnivå. Siden 
denne undersøkelsen ble utført, har UiB økt timetallet i palliativ medisin betydelig, 
mens på UiO er forholdene uendret. 

WHO har anbefalt 20 timer som et absolutt minimum i palliativ medisin i utdannelsen 
av medisinerstudenter. European Association of Palliative Care kom i 2007 med en 
revidert anbefaling for curriculum på 40 timer. Fordeling av ulike emner innen 
fagfeltet er der som følger: 
Basics of palliative care   5 % 
Pain and symptom management 55 % 

http://www.publika.no/
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Psychosocial and spiritual aspects 20 % 
Ethical and legal issues  5 % 
Communication 10 % 
Teamwork and self-reflection  5 % 
 
 
Faglig innhold 
I følge WHO og European Association of Palliative Care (EAPC) defineres palliasjon 
på følgende måte (1982): Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for 
pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens 
fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak 
rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all 
behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.  
 
I 2011 kom WHO med en ny definisjon hvor palliasjon får en plass også tidligere i 
sykdomsforløpet. Fokus er fortsatt helhetlig tilnærming til pasienten og de pårørende, 
best mulig symptomlindring og livskvalitet. I retningslinjer fra American Society of 
Clinical Oncology publisert i 2012 anbefales det at palliativ medisin inkluderes i 
behandlingen av kreftpasienter med avansert eller metastatisk sykdom allerede på 
diagnosetidspunkt. Dette betyr at behovet for kompetanse i palliativ medisin øker idet 
det vil være behov for slik spesialisert kunnskap tidligere i behandlingsforløpene og 
gjennom behandlingsperioder som kan strekke seg over flere år. 
 
Palliativ medisin favner svært bredt og har implikasjoner for en rekke medisinske 
spesialiteter. I tillegg har palliativ medisin en egenart som ikke dekkes av andre 
medisinske fagområder. Hovedfokus for palliativ medisin er todelt: Smerte- og 
symptomlindring i vid forstand og ivaretagelse av den døende. Symptomlindringen 
omfatter både fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle forhold. Omsorg 
for de pårørende er også en del av fagets innhold.  Kommunikasjon og etiske 
refleksjoner er sentrale elementer i palliativ medisin. Samhandling mellom nivåene 
samt god og helhetlig organisering av helsetjenestene er en viktig del av fagfeltet. 
Dette har betydning bl.a. for gjennomføring av Samhandlingsreformen. Palliativ 
medisin bygger på team-arbeid og tverrfaglighet, hvorav det siste omfatter både ulike 
yrkesgrupper og ulike medisinske spesialiteter. 
 
Forslag til tiltak 
Antall undervisningstimer i palliativ medisin bør økes betydelig på UiO.  
Sentrale tema i undervisningen i palliativ medisin vil være: 

• Grunnlagstenkning og sentrale begreper i palliasjon 
• Smerte- og symptomlindring, inkludert symptomlindring til døende 
• Etikk og kommunikasjon 
• Organisering, teamarbeid og samhandling 
• Psykososiale og eksistensielle forhold 

 
Prinsippene i palliativ medisin er diagnoseuavhengig, men kreftpasienter utgjør 
majoriteten av pasientene som fagfeltet fokuserer på. Undervisningen bør derfor 
være knyttet tett opp til undervisningen i onkologi, men bør også inkluderes i andre 
relevante fagområder. Studentene bør møte palliativ medisin tidlig i studiet. 
Hovedtyngden av undervisningen bør imidlertid komme siste 1-2 år av utdannelsen. I 
tillegg til forelesninger og klinikker bør studentene ha uketjeneste (praktisk klinisk 
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tjeneste) på egnet avdeling hvor de kommer i kontakt med de palliative pasientene 
og det kliniske fagmiljøet. Studentene bør også kunne prøves i palliativ medisin til 
eksamen. 
 
 
Forventet læringsutbytte/læringsmål 
Målet med undervisningen er å formidle holdninger, kunnskaper og ferdigheter som 
setter studentene i stand til å beherske grunnleggende palliasjon, kfr. Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet 
2007.  
  
Dette innebærer at studentene skal få en forståelse for at palliativ medisin omfatter 
en aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer. 
De skal også få en forståelse av at medisinsk behandling omfatter en helhetlig 
tilnærming til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende hvor best mulig 
livskvalitet er en overordnet målsetting. Videre skal studentene ved fullført 
undervisning ha tilegnet seg kunnskaper om symptomkartlegging, kunne gi 
grunnleggende smerte- og annen symptomlindrende behandling og kunne lage en 
behandlingsplan. De skal også kunne formidle vanskelige beskjeder til pasienter og 
pårørende samt kommunisere med dem i livets sluttfase. Videre skal studentene ha 
tilegnet seg en generell forståelse for viktigheten av teamarbeid, tverrfaglig 
tilnærming og etisk refleksjon. 
 
Hud- og veneriske sykdommer 
Fag er omtalt som Hudsykdommer. Det er ikke fullt ut dekkende for fagets innhold, 
ettersom faget også omfatter seksuelt overførbare sykdommer. En mer dekkende 
betegnelse vil være Hud- og veneriske sykdommer (som er navnet på spesialiteten) 
eller dermatologi og venerologi.   
 
Vi nevner dette, fordi betegnelsen Hudsykdommer gir inntrykk av at faget er mindre 
omfattende enn det i realiteten er, og at dette kan ha hatt betydning for 
prosjektgruppens forslag til undervisningsmengden for faget (se neste punkt).  
Vi foreslår at faget betegnes Hud- og veneriske sykdommer – i kortform gjerne 
Hud/veneria. 
 
Undervisningsmengde 
Begrepet ukeekvivalent (UE) er foreslått omdefinert fra 15 undervisningstimer til 20 
undervisningstimer. Vi støtter dette grepet. Selv om antall UE er redusert for de aller 
fleste kliniske fag, innebærer dette at alle klinisk fag vil få økt sin 
undervisningsmengde – så vidt vi kan se med kun ett unntak.  Unntaket er hud- og 
veneriske sykdommer, som er tildelt 3 UE.  
 
I følge prosjektgruppens utkast til innstilling om ny studieplan har hud/veneria i 
dagens studieplan 4 UE (= 60 timer). Det faktiske antall undervisningstimer er 
imidlertid høyere: 68 timer, som tilsvarer 4,5 UE.  Dette er slik 
undervisningsmengden ble ved innføringen av studieplanen i 1996. I tillegg kommer 
en PBL-gruppe med et dermatologisk tema (vitamin D, soling og hudkreft).  Uansett 
utgangspunkt (60 timer + PBL eller 68 timer + PBL): En undervisningsmengde på 3 
UE (= 60 timer) vil innebære en faktisk reduksjon i undervisningsmengden for 
hud/veneria, noe faget vil være alene om blant de kliniske fagene. 
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Undervisningsmengden for øyesykdommer og ØNH-sykdommer dagens studieplan 
er 3,5 UE (= 53 timer) og er nå foreslått bli 3 UE (= 60 timer), altså en reell økning på 
rundt 13 %. At disse to fagene i mange år har hatt en noe mindre 
undervisningsmengde enn hud/veneria, må antas å skyldes en vurdering om at 
studentene bør få noe mer undervisning i faget hud/veneria enn i øyesykdommer og 
ØNH-sykdommer. Mengdeforholdet mellom ulike fag må selvfølgelig revurderes fra 
tid til annen, men vi kan ikke se at det foreligger noen argumenter for å vurdere 
forholdet mellom undervisningsmengden for disse fagene annerledes i dag enn i 
1990-årene.  Snarere tvert om, ettersom forekomsten av mange hudsykdommer, 
bl.a. annet hudkreft, øker sterkt, spesielt blant eldre. 
 
Den nye studieplanen skal legge større vekt grunnleggende kliniske ferdigheter og 
vanlige sykdommer.  Hudsykdommer er vanlige, også i allmennpraksis – over 10 % 
av alle konsultasjoner i allmennpraksis er om hudplager – og mange av disse 
sykdommene kan håndteres ved bruk av grunnleggende kliniske ferdigheter og enkle 
midler. Argumenter som at undervisningen i slike sykdommer kan undervises i faget 
allmennmedisin, gjelder like mye vanlige sykdommer i andre organsystemer og kan 
ikke brukes for å skille ut faget hud/veneria som det eneste fag med redusert 
undervisningsmengde.  
 
Vi vil dessuten advare mot overdreven og misforstått ”integrering” av emner i 
tilgrensende fag, som i praksis ofte innebærer at emnet får for liten oppmerksomhet – 
kfr. erfaringene med farmakologi i dagens studieplan.  Diagnostiske og terapeutiske 
nyvinninger de siste tiårene har nå gjort det mulig å gi avansert, dyr og langt mer 
effektiv behandling mot en rekke hudsykdommer, noe som studentene må ha 
kunnskap om. Forekomsten av mange vanlige hudsykdommer, bl.a. hudkreft, er 
sterkt økende, særlig blant eldre. Vi mener at undervisningsmengden i faget hud- og 
veneriske sykdommer i den nye studieplanen må fastsettes til minst 3,5 UE.  

 
Plassering i studieplanen 
Hud- og veneriske sykdommer er plassert i modul III – i praksis 6. semester. Dette er 
en riktig plasseringen ettersom faget har mange berøringspunkter med de andre 
fagene i modulen. Hud/veneria vil være det første kliniske faget studentene skal opp i 
til eksamen, så studentene trenger den modning som de to semestrene vil gi dem. 
Ved å la faget forbli i 6. semester unngår man også kompliserte og kostbare 
overgangsordninger med å gjennomføre undervisning for to kull samtidig i samme 
semester. 
Det er ønskelig at forelesninger og klinikker i hud/veneria fordeles over 4 uker – de to 
første i semesteruke 1 og 2 og de to siste mot slutten av semesteret. Antall 
smågruppedager (7 dager for alle 14 grupper, til sammen 98) må fordeles over hele 
semesteret av hensyn til begrenset pasienttilgang og komplisert logistikk. 
 
Eksamensopplegg i modul III 
Det legges opp til felles skriftlig eksamen i indremedisin, kirurgi og hudsykdommer 
(underforstått inkludert veneriske sykdommer) og muntlig eksamen i enten 
indremedisin, kirurgi eller hudsykdommer. Dette er et dårlig og lite gjennomtenkt 
opplegg. 
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Stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer med både ferdighetsstasjoner 
(“OSCE”) og skriftlige kunnskapsstasjoner ble innført for få år siden (for øvrig på 
oppfordring fra daværende studiedekan). Bakgrunnen var bl.a. mange studenter, lav 
reliabilitet og lav validitet ved tradisjonell klinisk eksamen, og tiltakende vansker med 
å rekruttere egnede eksamenspasienter. Tradisjonell klinisk eksamen gjennomføres 
nå i indremedisin eller kirurgi for alle studentene på et kull, en ordning alle er 
fornøyde med. 
 
En har svært gode erfaringer med stasjonseksamen, som bl.a. identifiserer svakheter 
i undervisningsopplegget på en mye bedre måte. Innføringen av stasjonseksamen 
har ført til bedre og mer samarbeid, fellesskapsfølelse og engasjement om 
undervisningen generelt i faglærergruppen, noe vi frykter vil bli svekket hvis 
stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer utgår. 
 
Klinisk undersøkelse i hudsykdommer avviker såpass mye fra klinisk undersøkelse i 
indremedisin og kirurgi at kandidater som måtte gjennomgå tradisjonell klinisk 
eksamen i hudsykdommer, som foreslått i utkastet, ikke vil bli testet i full somatisk 
undersøkelse.   
 
En eventuell gjeninnføring av tradisjonell klinisk eksamen i hudsykdommer vil være et 
betydelig pedagogisk tilbakeskritt. Derfor foreslås i stedet dette eksamensopplegget 
for modul III: 
- Del I-A: Integrert skriftlig eksamen i indremedisin, kirurgi og parakliniske fag 
  undervist i modul III, organisert som en stasjonseksamen for hele kullet med det 
  antall stasjoner man anser passende (10-15?).  
- Del I-B: Stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer for hele kullet omtrent  
  som nå, dvs. med tre OSCE-stasjoner og fire kunnskapsstasjoner. 
- Disse to eksamenene arrangeres etter hverandre med 17-22 fortløpende stasjoner  
  på én dag. 
- Del II: Tradisjonell klinisk eksamen med fullt journalopptak på en indremedisinsk  
  eller kirurgisk pasient for hele kullet fordelt på flere dager og flere kliniske  
  avdelinger. 
 
På denne måten vil eksamen i modul III få samme omfang som i prosjektgruppens 
nåværende forslag. Forslaget støttes av semesterleder for nåværende 6. semester, 
professor Trond Buanes (kirurgi). 
Alternativt kan man ta inn en mer generell formulering om eksamensopplegget i 
modul III, f. eks. slik:  
Modulkomiteen for modul III gis i oppgave å utrede og komme med forslag til et egnet 
eksamensopplegg for modul III.   
 
Verdier og kultur - den ”nye” legerollen 
Legens kunnskaper vil fortsatt være viktige. Nye profesjoner som ingeniører, fysikere, 
informatikere, biologer m.fl. vil i større grad få større betydning og innflytelse i 
moderne diagnostikk og behandling. Dagens rolle med legen som ”håndverker” og 
fagansvarlig vil bli mindre til fordel for handlingsprogrammer og bruk av prosesstyring 
innen den spesialiserte medisinen. Legenes autonomi, posisjon og rolle er blitt og vil i 
større stor grad bli overtatt av legen som arbeidstager og deltager i ulike team som 
likeverdig medarbeider.  
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Det vil stilles nye og utvidete krav til kunnskap om helsesektoren, organisering av 
denne med økt fokus på ledelse og styring av sykehusene. Vekt på kunnskap om 
økonomistyring, dokumentasjon og grunnlag for prioritering og lojalitet ift 
bestemmelser.  
 
Holdninger, verdier og kultur 
Adferd er viktig og vil bli enda viktigere med befolkningens økte kunnskap og evne til 
å sette seg inn i sin egen sykdom. Respekt for pasienten (medmenneskene) må 
formidles; fordi respekt utløser folkeskikk, ”setter pasienten” i sentrum, fører til 
nødvendig ydmykhet og omsorg, serviceinnstilling og imøtekommenhet, som vil øke 
og bli forventet i enda større grad enn i dag. Dette er egenskaper som burde vært 
uttrykt i større grad og som vi bidra til å øke legenes omdømme. 
 
Forskning 
Forskningskompetanse (inkl.forskningsmetodikk og innovasjon) er helt avgjørende 
for å kunne nyttiggjøre seg forskningsresultater og ta i bruk nye behandlingsmetoder. 
Fokus på dette og utviklingstakten vil øke. 
Persontilpasset behandling og presisjonsmedisin er en trend i all 
behandlingsutvikling og sterkt uttrykt i onkologien. For å kunne forstå metodenes 
virkemekanismer og se sammenheng med pasientenes tilstand, for å kunne ta riktige 
valg og ta del i faglige diskusjoner vil basalkunnskap innen molekylærmedisin være 
viktig i økende grad. Dette henger sammen med nødvendig forskningskompetanse. 
 
Trender innen sykdomsutvikling som bør gjenspeiles i revisjonen 2014 

- Aldringen i samfunnet vil i betydelig grad skape utfordringer for helsesektoren 
og geriatri bør være selvskrevet tema fokusert i en læreplan. 

- De andre folkesykdommene med økende insidens av sykdommer i muskel og 
skjelett og  metabolske sykdommer bør vektlegges i større grad. 

- Folkehelse og forebyggingsaspektet vil bli stadig viktigere (kfr 
helseministerens mange utspill innen dette tema) og bør stå sentralt 

- Se for øvrig Helsedirektoratets årlige rapporter med ulike tema, bl.a. om 
fremtidig utvikling i sykdomsbildet og utfordringene i helsesektoren 

 
Andre innspill til elementer i utdanningen 
- Utdanningen bør omfatte en bachelor- og en masteroppgave. 

 Innføringen av karakterer støttes på det sterkeste, f eks A-F. Det kommer ikke 
 frem at dette er eksplisitt omtalt i forslaget til revidert studieplan. 

- Utenlandsmedisinere utgjør en betydelig andel av medisinerne og må derfor få 
en plass i revisjon 2014, alternativt nevnes i innledningsvis i studieplanen fordi 
Norge ikke hatt en tilstrekkelig legedekning uten disse. Det bør også nevnes at 
mange av utenlandsmedisinerne kommer fra renommerte utdanningssteder 
som har en mer avansert utdanning enn den ved UiO og dermed også har 
studie-erfaring som vi kunne/burde utnytte. 
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- Som undervisningsform anbefales å bruke seminarformen i større grad, der 
studentene selv bidrar aktivt i kunnskapsformidlingen. 

- Sykehusene i regionen bør i større brukes aktivt i utdanningen og utplassering 
i regionen bør være obligatorisk, også for å utnytte den nyetablerte professor-
kapasiteten ved de store sykehusene i regionen  og ikke minst 
pasientgrunnlaget er svært relevant. 

- Uegnede studenter bør ledes ut av studiet tidligst mulig.  
- Når ny kunnskap inkluderes må fokus på annen kunnskap reduseres. Noe må 

også utgå fra læringsplanen. 
 
 
Oslo 21.06.13 
 
For Kreft-, kirurgi-og transplantasjonsklinikken 
 
Stein Kvaløy 
forskningsleder, professor, KKT/UiO 
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Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin – høringsinnspill fra Institutt 

for klinisk medisin 

 

Vi viser til forslag til revidert studieplan av 31.5.2013, hvor det er lagt frem et grundig arbeid for å 

bestemme omfanget av ulike fag i studieplanen. Vi velger ikke å kommentere det foreslåtte 

omfanget av ulike fag i denne omgang, siden de ulike fagmiljøer nå skal gi sine innspill. Nedenfor 

vil vi imidlertid påpeke noen momenter som vi fra instituttets side mener er viktige for det videre 

arbeidet: 

 

1. Undervisningsressurser 

a) Det må gis tydelige føringer for ressursbruk i undervisningen inn i modularbeidet  

Det skal nå kunne velges den undervisningsform som vurderes mest hensiktsmessig for de enkelte 

fag og emner. Samtidig utvides antall timer i en undervisningsuke fra 15 til 20 timer, som for 

Klinmed vil medføre en netto økning på ca 500 timer timeplanfestet undervisning (jfr differanse 

som fremkommer i tabell s 20). Undervisningsvolumet for våre fag vil bli en konsekvens av 

sammensetning av undervisningsformer i den enkelte modul. Det er derfor viktig hvilke føringer 

som legges for det modularbeidet som nå skal gjennomføres. Det må enten legges tydelige føringer 

på at undervisningsformene må settes sammen på en måte som ikke fører til økt ressursbruk i 

forhold til dagens undervisningsvolum på instituttet, eller fakultetet må ta høyde for at 

ressursbruken kan øke. Dersom det er en forutsetning at ressursbruken ikke skal øke, må dette 

legges som en tydelig føring for modularbeidet. Det bør også tydeliggjøres inn i modularbeidet at 

eventuell redusert bruk av PBL må føre til omdisponering av lærerressurser til andre 

undervisningsformer som ikke er fagspesifikke, slik som elektive emner og mentorordning. 

 

b) Alle undervisningsformer må normeres før modularbeidet starter 

For at ressursbruken ved ulike sammensetninger av undervisningsformer skal kunne beregnes i 

modularbeidet, må alle undervisningsformer normeres. Det må derfor snarest gjøres et arbeid med 

å bestemme hvilken vekt e-læring, mentorordning, journalretting og elektive emner skal gis. I 

tillegg må det avklares om veiledning for den masterekvivalente prosjektoppgaven skal være på 

samme nivå som for den nåværende prosjektoppgave, eller om dette blir endret. Disse normeringer 

og avklaringer er helt nødvendige for å kunne beregne ressursbruk gjennom modularbeidet.   

 

c)  Ansvaret for de elektive emner må tydeliggjøres 

Det er lite omtalt i rapporten hvordan ansvaret for elektive emner er tenkt – faglig, administrativt 

og ressursmessig. Vi vil anbefale at dette tydeliggjøres inn mot modularbeidet, slik at det blir klart 



 2 

 

hvem som har ansvar for å planlegge og administrere emnene, samt hvem som har ansvar for å 

stille ressurser til rådighet.  

 

d) Eventuelle overgangsordninger må tydeliggjøres 

Vi antar at det ikke skal planlegges for overgangsordninger mellom ny og gammel ordning og at 

lov- og regelverk på dette i så fall er sjekket ut. Uansett anser vi at dette er et punkt som bør 

presiseres inn mot modularbeidet for å unngå misforståelser i planarbeidet. 

  

2. Administrative oppgaver og ressurser 

a) Støtter studieadministrativt delprosjekt 

Studieadministrative konsekvenser av den foreslåtte revisjon er ikke utredet. Vi støtter derfor 

forslaget fra Studieseksjonen på fakultetet om at det opprettes et delprosjekt for å kartlegge 

konsekvenser av forslagene, og hvordan man best mulig kan imøtekomme de endringene som vil 

komme med henblikk på rutiner, regelverk, arbeidsdeling og ressurser. Blant annet vil økning i 

timeplanfestet undervisning, innføring av elektive emner og innføring av mentorordning ha 

implikasjoner på bruk av studieadministrative ressurser, og det vil være behov for løpende 

avklaringer av hvem som tar ansvar for nye oppgaver.  

 

3. Organisering av det videre arbeidet 

a. Modularbeidet må sikres tung ledelse og relevant prosjektstøtte 

For å få konstruktive prosesser i modularbeidet er det viktig at arbeidet sikres tung ledelse. Videre 

bør semesterkoordinatorene ved Klinmed delta i modulgruppene og vil naturlig kunne bidra med 

simulering av ressursbruk ut fra ulik sammensetning av undervisningsformer. Vi vil også anbefale 

at det frikjøpes ressurser for å ivareta sekretariatsfunksjonen i modulgruppene. Dersom det er 

mulig å etablere en sekretariatsfunksjon på tvers av flere moduler vil det være en fordel i forhold til 

helhet og sammenheng.  

 

b. Prosjektansvaret for Oslo 2014 må gis utvidet varighet 

Prosjektansvaret bør etter vårt syn gis en utvidet varighet, slik at modulgruppene gjennom sitt 

planleggingsarbeid og også et godt stykke ut i implementeringsfasen vet hvor de kan henvende seg 

for å få nødvendige avklaringer. Vi tror dette er viktig for at sentrale spørsmål ikke skal bli 

hengende og dermed forsinke arbeidet, og for at studieadministrativt personell skal ha mulighet til 

å løse sine oppgaver på en god måte.  

 

 

Med hilsen 

 

Ivar Gladhaug      Hans Mossin 

Instituttleder      Administrasjonssjef 

 
 

Saksbehandler: Jorun Ur (jorun.ur@medisin.uio.no, tlf 22 84 46 12) 

mailto:jorun.ur@medisin.uio.no






KREFTFORENINGEN 

Seniorrådgiver Ingrid M. Middelthon 
Seksjon for forskningsadministrasjon 
Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

i.m.middelthon@medisin.uio.no  

Oslo, 19. juni 2013 

Deres ref.: e-post 31.5.2013 
Vår ref.: 13/00002-20 
Saksbehandler: Sidsel Sandvig 

Høring på forslag til ny, overordnet studieplan i medisin 

Kreftforeningen takker for invitasjon til å gi innspill til «Oslo 2014: Studieplan for 
profesjonsstudiet i medisin», samt for deltakelse i referansegruppen på fagplanseminar 
11. april 2013. 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Våre hovedmål er at flere skal 
unngå å få kreft, at flere skal overleve sin sykdom og at kreftrammede og deres pårørende 
skal få best mulig livskvalitet. Vi har 111 000 medlemmer, og er en betydelig bidragsyter til 
norsk kreftforskning, i 2012 bidro vi med over 181 millioner kroner. 

Nærmere 210 000 mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Årlig rammes over 28 000 
mennesker og omtrent 11 000 dør hvert år som følge av kreftsykdom. Kreft er hyppigste 
dødsårsak for de under 75 år og det forventes en markant økning av nye krefttilfeller de 
nærmeste årene. 

Vi har valgt å gi våre innspill på et overordnet tematisk nivå. Forekomsten av kreft er høy og 
økende, og den ferdig utdannede lege vil møte kreftpasienten og dens pårørende både i 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt at legen også spiller en viktig rolle 
i folkehelsearbeidet. Verdens helseorganisasjon har anslått av ett av tre krefttilfeller kan 
forebygges. 

Gjennom våre erfaringer i møte med pasienter og pårørende; gjennom Kreftforeningens 
Kreftlinjen, Rettighetstjenesten, kurstilbud og våre tilsluttede pasient- og 
likemannsorganisasjoner, mener vi å inneha forutsetning for å påpeke enkelte momenter av 
betydning for utarbeidelsen av en studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Vi ønsker ikke å 
kommentere på den relative fordeling mellom fagene, moduler, tidsplan, eksamensform, 
karaktersystem eller pedagogisk opplegg, men nevner, punktvis, temaer vi ser er av 
betydning for den ferdig utdannede lege i møte med kreftpasienten (og også andre 
pasientgrupper) og derfor bør dekkes i grunnutdanningen. 

• Betydningen av bruker- og pasientperspektivet, herunder utvikling av 
kommunikasjonsferdigheter. Dette omtales flere steder i planen og vurderes til å være 
godt ivaretatt. Utfordringen blir derfor å gjennomføre det i klinisk praksis. Ny nasjonal 
kreftstrategi (2013 — 2017), fremhever brukerperspektivet. Skal pasienten aktivt kunne 
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delta i beslutninger om egen helse og behandling, er legens evne til kommunikasjon 
viktig, og må vektlegges gjennom hele utdanningen. 

• Betydningen av kunnskap om onkologi. Antall nye krefttilfeller vil fortsette å øke, 
særlig hos eldre. Eldre har ofte flere lidelser, og vil fremover ha behov for hjelp og tett 
oppfølging i alle nivåer av helsetjenesten. Det er viktig at onkologiperspektivet integreres 
i de nevnte basale og særlig kliniske fag (undervisningsfag). Vi ser at planen kort 
diskuterer ønske fra ulike medisinske hovedspesialiteter, blant annet onkologi, om status 
som eget undervisningsfag. Ettersom det ikke legges opp til at onkologi blir et eget 
undervisningsfag, stiller det desto større krav til at onkologi blir integrert i andre 
undervisningsfag, som kirurgi, indremedisin, gynekologi, nevrologi med flere. Mange 
pasienter har ofte lange og kompliserte forløp, som krever mange ulike fagpersoner 
involvert, dette stiller legen overfor utfordringer som må forberedes gjennom studietiden. 
Ivaretakelse av et helhetlig pasientforløp er nødvendig og viktig. Kunnskap om senskader 
og forebygging, samt oppfølging av disse er også av betydning. Videre må studentene 
introduseres for Handlingsprogrammene innen kreft, med retningslinjer for ulike 
diagnosegrupper. 

• Betydning av god kunnskap innen allmennmedisin. Kreftforeningen ser positivt på at 
allmennmedisin er gitt økt vekt. Dette både ut fra folkehelseaspektet, men også 
betydningen av tidlig diagnostisering og den videre oppfølging/ansvar for pasientforløpet. 

• Betydningen av kunnskap om palliasjon. Dette temaet gjelder også andre pasienter 
enn kreftpasienter, men i særlig grad dem. Vi tillater oss videre å minne om særlige 
utfordringer knyttet til palliasjon hos barn og unge, det finnes egne retningslinjer for 
denne gruppen. 

• Betydningen av pasientsikkerhetsarbeid. Vi kan ikke se at dette er nevnt spesifikt, 
men forutsetter at det både er integrert i undervisningsfagene og planlagt som egen 
undervisning. 

• Betydningen av å se pårørendes utfordringer, særlig barn som pårørende. Dette 
gjelder selvfølgelig heller ikke bare kreftområdet. Minner om spesialisthelsetjenesteloven 
og helsepersonelloven som pålegger sykehusene å ha en «barneansvarlig», som skal 
ivareta og koordinere barn og ungens informasjons- og oppfølgingsbehov. 

• Betydningen av tverrfaglig samarbeid, både på sykehus og i kommune (både 
multidisiplinære team og team bestående av ulike yrkesgrupper). 

• Betydningen av å kjenne til andre fagområder, eksempelvis viktigheten av 
ernæringsbehandling som del av en helhetlig pasientoppfølging, særlig 
undervektsproblematikk knyttet til (alvorlig) sykdom. 

• Betydningen av å kjenne relevant lovverk, helserett og overordnede politiske 
føringer (eks pasientrettigheter, samhandlingsreformen). Dette nevnes ikke spesifikt i 
planen, men bør inkluderes i undervisningen. 

• Betydningen av å kjenne til helseutfordringer hos befolkningsgrupper med 
innvandrerbakgrunn. 
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Med vennlig hilsen 
Kreftforeningen 

Anne Lise Rye 
generalsekre 

• Betydningen av å kjenne til Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen  —  mot kreft. 
Naturlig for Kreftforeningen å avslutte med denne, lansert 4.juni 2013, strategien omtaler 
alle ovennevnte punkter! 

Vi nevner også at vi gjerne bidrar inn med kunnskap om vår egen 
Kreftlinjen/Rettighetstjenesten, Vardesentra og våre tilsluttede pasient- og 
likemannsorganisasjoner. Vi kan tilby presentasjoner og foredrag, samt brosjyremateriell og 
ulike verktøy innen ulike temaer knyttet til våre tilbud og våre erfaringer. 



Høringssvar fra fagmiljøet innen Klinisk biokjemi som representerer den medisinske 
spesialiteten medisinsk biokjemi 
 
 
Bakgrunn 
 
Ca 70 % av alle viktige medisinske avgjørelser er basert på laboratorieresultater. De aller 
fleste laboratorieundersøkelsene foretas i laboratorier som sorterer under det medisinsk-
faglige ansvarsområdet til spesialiteten ’medisinsk biokjemi’.For eksempel produserer 
Avdeling for medisinsk biokjemi ved OUS i gjennomsnitt ett laboratoriesvar hvert 3. sekund 
gjennom hele døgnet 24/7/365. For å få et så anvendbart og pålitelig laboratoriesvar som 
mulig er det viktig å undervise studentene i hvorfor laboratorieundersøkelsene rekvireres, 
hvilke som skal rekvireres og hvilke feilkilder man må ta hensyn til ved tolkning av 
resultatene. Det er i dag både over-, under- og feilrekvirering av laboratorieprøver. Videre vil 
feiltolkning av prøvesvar kunne ha store konsekvenser for den enkelte pasient, men også 
helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
 
Faget medisinsk biokjemi (tidligere klinisk kjemi) har etter den forrige omorganisering av 
undervisningen for medisinerstudenter, samt for odentologi og ernæringsfysiologi de 3 første 
semestre, hatt en ganske marginalisert rolle. Selv om laboratorieresultater innen biokjemi er 
en betydelig premissleverandør for diagnostikk og monitorering av sykdomsforløp og 
behandlingsrespons, er få forelesninger der studenten får innføring i korrekt bruk og tolkning 
av laboratorieresultater. Dette erfarer man som  foreleser/veileder tydelig gjennom seinere 
klinisk undervisning og som eksempel under PBL-gruppeundervisningen i 9. semester 
(pediatri og gynekologi/obstetrikk) hvor det benyttes en god del laboratorieresultater som 
underlag for diagnostikk. 
 
Hittil har undervisningen omfattet følgende: 
 
semester emne deltaker type antall timer 
3. plasmaproteiner Olav Klingenberg FOR 1 
 
 

jern Tor-Arne Hagve FOR  

3. klinisk 
enzymologi/myokardmarkører 

Lars Mørkrid FOR 1 

3. hemostase I + II Per Morten Sandset FOR 2 
 blødningstilstander Per Morten Sandset FOR 1 
4. leverprøver Lars Mørkrid FOR 1 
5. nyrer (filtrasjon og 

konsentrering) 
Jens Petter Berg FOR 2 

5. Urinundersøkelser Jens Petter Berg 
(sammen med 
nefrolog) 

Kurs: 3,5 

5. klinisk-biokjemisk 
infarktdiagnostikk  

Lars Mørkrid FOR 1 

6.  anemi & myelomatose 
(sammen med klinikere) 

Olav Klingenberg/(tidl 
Petter Urdal) 

FOR 1 

6. kronisk leversykdom,  
hypo- og  
hyperthyreose  

Jens Petter Berg 
(sammen med 
klinikere) 

Klinikk 3 x 2  



6. leverenzymer Jens Petter Berg FOR 1 
6. hemostase Per Morten Sandset FOR 1 
6. venøs trombose Per Morten Sandset FOR 1 
6. antikoagulasjonsbehandling Per Morten Sandset FOR 1 
6. blødningstilstander Per Morten Sandset FOR 1 
9. svangerskapets endokrinologi Kaare M Gautvik FOR 2 
11.  fallgruver i laboratorie-

diagnostikk i allmennpraksis 
Jens Petter Berg Kurs 3,5 

11. tolkning av laboratorieprøver Lars Mørkrid FOR 1 
FOR = forelesning. 
 
Dette bekrefter den beskjedne plass faget nå har i undervisningen. Det er stor enighet i 
fagmiljøet. I oversikten over fagenes fordeling på semester for dagens studieplan er klinisk 
biokjemi og fysiologi oppført med 3. semester: 0,5 uker 4A. semester: 0,5 uker 5. semester: 2 
uker 6. semester: 1 uke 9. semester: 0,5 uker 11/12. semester: 0,5 uker 
TOTALT: I alt 5 uker fordelt på 7 semestre (av i alt 12 semestre) 
 
I studieplan Oslo 2014 er det foreløpig satt opp slik: Modul III: 3 uker, Modul VI: 0,5 uker 
I alt 3,5 uker fordelt på 2 moduler (av i alt 8 moduler). Spesielt uheldig er det at det ikke er 
satt opp undervisning i medisinsk biokjemi i de senere semestre. 
 
Undervisningen i KBF har altså i årenes løp blitt redusert betydelig i antall undervisnings-
timer. Fra å være eksamensfag er problemet nå at KBF og ikke minst den medisinske 
spesialiteten Medisinsk biokjemi er knapt synlig i studentenes undervisningsplan og i deres 
hverdag. Det er avsatt for lite undervisningstid og undervisningen er lite strukturert. Det er et 
sørgelig faktum at studentene kjenner lite til selve fagområdet og spesialiteten. Det er 
bekymringsfullt at undervisningstiden i KBF i ukes ekvivalenter er foreslått redusert med 20% 
i Oslo 2014 sammenlignet med situasjonen i dag (Oslo 96). Med en slik reduksjon vil det 
være vanskelig å gi den nødvendige undervisning innen dette faget 
 
Anbefalinger 
 
 
Det bør i studieplanen og i målbeskrivelser fremgå tydelig hva som undervises og hvilke krav 
som stilles for kunnskap og kompetanse innen Medisinsk biokjemi.  Det gjelder særlig den 
teoretiske undervisningen i form av forelesninger, men også smågruppeundervisning, kliniske 
seminarer osv. I den grad undervisningen i større grad enn i dag skal baseres på kliniske 
konferanser bør personer med spesialitet innen medisinsk biokjemi involveres i disse. En 
detaljert beskrivelse av hvordan vi tenker oss undervisningen i medisinsk biokjemi i den nye 
studieplanen er det knapt tid til, men forslagene skissert nedenfor mener vi vil styrke målene 
for den nye studieplanen spesielt med tanke på å styrke kvaliteten og føre til mer relevant 
undervisning i tråd med nye kompetansebehov, utnytte samarbeidende institusjoner til 
undervisning på en mer hensiktsmessig måte enn i dag og føre til en bedre utnyttelse og 
samhandling av lærerkreftene på Instituttene: 
 
Samarbeid med Institutt for medisinske basalfag i undervisningen av biokjemi og ernæring 
der hvor laboratoriene tilbyr viktige analyser som for eksempel ved omsetningen av glukose, 
lipider, kalsium og jern. 
 



Genanalyser har etterhvert fått en viktig plass i diagnostikk, og det er nødvendig med 
kjennskap til molekylærbiologiske teknikker for å forstå hva enkelte laboratorieprøvesvar 
innebærer. Nær denne teknologien kommer det fagområder som mitokondriell biologi, 
strukturbiologi og eksperimentell kreftterapi, som studentene vil ha stor nytte av å kunne 
grunnprinsippene for, også med tanke på moderne diagnostikk og behandling. 
 
Samarbeid med klinikere i Klinikker.  
 
En måte til å styrke undervisningen på i tillegg til dagens ordning er å la spesialister innen 
medisinsk biokjemi delta hyppig med faglige innlegg i klinikkundervisningen, spesielt der 
korrekt tolkning av laboratorieprøver er viktig for diagnostikk og oppfølging av pasienten. 
Her må man belyse viktige aspekter ved rekvirering, taking og tolkning av prøver. Dette 
samarbeidet fungerer utmerket i utvalgte Klinikker som delvis er etablert ad hoc basert på at 
foreleserne eller deres forgjengere har hatt samarbeid på andre områder. Eksempler er 
Klinikker i leversykdommer og i thyreoideasykdommer i 6. semester. Inntrykket er at 
studentene setter stor pris på diskusjon og samspill mellom foreleserne og at dette inviterer 
studentene til å medvirke med spørsmål og kommentarer. Andre nyttige eksempler er 
sykdommer hos barn (spesielt hos nyfødte), sykdommer som rammer hjertet, nyrer, anemier 
og hemoglobinopathier, foruten hormonsykdommer og diabetes. 
 
 
Kurset ”Fallgruver i laboratoriebruk i allmennmedisin” arrangeres nå i slutten av 11. semester. 
Det arrangeres i samarbeid med NOKLUS som har det nasjonale ansvaret for kvalitetssikring 
av laboratoriene utenfor sykehus. Flere studenter har kommentert at kurset kommer for sent 
og at det hadde vært bedre å ha det like før utplasseringen i allmennpraksis. Ved å flytte 
kurset vil studentene med sine ferske kunnskaper stå mye sterkere når blodprøver skal tas og 
analyseres, og de vil være en ressurs i legesentrene hvor de er utplassert.  
 
Det er derfor viktig å utarbeide en god fagplan og forslag til konkrete innslag i detaljeringen 
av studieplanen framover. Det bør være med en overordnet uttalelse om hva som er målet med  
undervisningen i medisinsk biokjemi. 
 
 
 
Oslo 21.06.2013 
 
På vegne av fagmiljøet i spesialiteten Medisinsk biokjemi 
 
 
Lars Mørkrid, prof. dr. med. 
Undervisningsleder medisinsk biokjemi/(klinisk fysiologi) 







Kjære Ingrid M. Middelthon, 

Vi ved Medisinsk genetikk har lest igjennom høringsutkastet til revidert studieplan og synes det er 
flott at planen tar sikte på å redusere fragmentering av fag og sikre at relevante fag ikke er 
underrepresentert. Vi synes også det er riktig å prioritere studentaktiviserende undervisningsformer 
uten at PBL vil være den førende læringsformen. 

Når det gjelder genetikk var dette tidligere et omfattende fag med egen eksamen, men som ble 
kraftig skåret ned til en liten serie forelesninger spredt over semestrene 1, 2, 7 og 9 ved innføringen 
av Oslo96. Vi ser at genetikken i høringsutkastet får en liten økning fra 4 UE til 4,5. Vi støtter en 
økning, men vil samtidig peke på at denne økningen er beskjeden og i begrenset grad vil gi oss 
mulighet til å undervise alle de aspektene vi mener er nødvendige i dette raskt voksende fagfeltet. 

Vi vil minne om at genetikk i løpet av de siste årene har blitt mer og mer relevant og viktig også for 
allmennleger. Dette skyldes blant annet at man har fått mye mer kunnskap i forbindelse med 
"folkesykdommene", og ny teknologi slik som massiv parallell DNA sekvensering er nå tatt i bruk i 
genetisk diagnostikk. Den økende bruken av omfattende gentester, hvor full analyse av hele 
arvestoffet hos enkeltpersoner er mulig, gir store utfordringer i helsevesenet blant annet i 
forbindelse med tolkning av resultatene og bruk av bioinformatiske verktøy.  

I Storbritannia har National Health Services (NHS) gjennomført en utredning om persontilpasset 
medisin hvor en av de viktige konklusjonene var behovet for en vesentlig styrking av 
genetikkunnskaper hos leger, annet helsepersonell og den generelle befolkningen 1. Regjeringen har 
nettopp satt i gang en utredning om persontilpasset medisin også i Norge. For at fremtidens leger 
skal kunne håndtere disse utfordringene mener vi at medisinstudentene bør tilbys mer undervisning 
i genetikk, og at undervisningen bør være samlet i studieløpet.  

Vi ser at genetikken i den basalbiologiske delen har blitt noe redusert. Dette vil by på en utfordring, 
men dette kan vi forsøke å bøte på nå når ukeekvivalenten vil inneholde 20 undervisningstimer. Vi vil 
fortsatt understreke at det vil være viktig med en større modul i den kliniske delen når studentene 
har fått klinisk erfaring som referanseramme. Vi foreslår derfor å øke fra 1 UE til 3 UE i genetikk i 
modul IV. Det er også viktig at vi blir inkludert i arbeidet med detaljutformingen av 
undervisningsopplegget i modul IV og VI. 

Det er ønskelig at genetikkundervisningen blir vesentlig styrket, samlet, og mer praktisk rettet i den 
kliniske delen av studiet. Studentene bør få praktisk kunnskap om fremgangsmåte ved genetisk 
veiledning og utredning. Den krevende tolkningen og kommunikasjonen av resultater fra de nye, 
genetiske screeningundersøkelsene (mikromatrisebaserte kromosomundersøkelser og 
dypsekvensering) er relevant for alle kliniske fag inkludert allmennmedisin, noe som taler imot at 
dette skal undervises repetert i enkeltfagene. For eksempel er mulighetene for nevrogenetisk 
årsaksutredning av barn med psykisk utviklingshemning og andre utviklingsavvik radikalt forbedret 
etter innføringen av mikromatrise-baserte kromosomundersøkelser.  Slike undersøkelser blir hyppig 
benyttet av blant andre barneleger, -psykiatere og nevrologer. I tillegg kan hjerte- og kreftgenetisk 
utredning av pasienter og familier i dag gi reelle muligheter for forebygging av sykdom, og skiller seg 
fra vanlig onkologisk og kardiologisk diagnostikk.  

De fleste rapporter som har analysert hvordan økende bruk av genetiske analyser i helsevesenet vil 
påvirke utviklingen, peker på at man må sikre at også ikke-spesialister må kunne genetikk og være i 
stand til å gi genetisk veiledning for å dekke den økende etterspørselen etter genetiske tester. Dette 
vil føre til at de fleste leger vil ha behov for genetikkompetanse. 

                                                            
1 Building on our inheritance. Genomic technology in healthcare. A report by the Genomics Strategy Group. 
January 2012. 



I Oslo2014 ønsker vi et opplegg som ligger nærmere medisinstudiet i Bergen med en intensiv klinisk 
genetikkmodul. Det er jo naturlig at medisinerstudentene gis omtrent likeverdige tilbud ved disse 
lærestedene. Vi foreslår en 3 ukers modul tidlig i den kliniske undervisningen. Denne bør inkludere bl 
a kreftgenetikk, hjertekargenetikk, nevrogenetikk og farmakogenetikk. Vi tenker at denne modulen, i 
likhet med opplegget i Bergen, bør ha en eksamen til slutt.  

Vi foreslår forelesninger og kurs hvor det fokuseres på oppgaveløsning, basert på gjennomgang av 
kasus. Siktemålet er: 

1. å presentere studentene for det arbeidet som foregår på en medisinsk genetisk avdeling slik 
at de både er sensibilisert for hvilke pasienter som skal henvises til spesialavdeling, men også 
kan håndtere helt enkle medisinsk genetiske problemstillinger selv. 

2. å gi studentene en forståelse av hvordan genetiske faktorer bidrar til utvikling av 
multifaktorielle sykdommer. 

3. å introdusere studentene for ”genetisk veiledet persontilpasset medisinsk behandling” som 
er et hovedelement i visjonen om en mer persontilpasset medisin. 

Målet med undervisningen bør være at studentene skjønner hvordan arvelige faktorer bidrar til 
sykdom og hvilke konsekvenser dette har for diagnostikk, utredning og behandling. Genetikken er 
relevant for relativt mange pasienter selv om en del av sykdommene er sjeldne. Studentene bør vite 
når de skal få mistanke om at noe er genetisk og hvilke utredningsmuligheter som finnes, hva de skal 
gjøre selv for å utrede og hvilke pasienter som bør henvises til spesialavdeling. I tillegg vil genetikken 
bli mer og mer sentral i forbindelse med multifaktorielle sykdommer og utviklingen av disse. 

 

På vegne av undervisere i medisinsk genetikk. 
med vennlig hilsen  
Eirik Frengen  
Undervisningsleder, medisinsk genetikk  



Medisinsk klinikk UiO, 20.06.13 

 

HØRINGSNOTAT FOR NY STUDIEPLAN FOR MEDISIN 

Kommentar fra Medisinsk klinikk UiO v/Forskningsutvalget 

 

Medisinsk klinikk støtter arbeidet med revisjon av medisinstudie som starter med dette Utkastet til 

ny studieplan. Her er det jo allerede spilt inn en rekke overordnede føringer som tildels henger godt 

sammen. Når modulene skal planlegges i mer detalj, regner vi med å bli mer ivolvert direkte. 

VI ser derfor at på det nåværende tidspunkt kan gis innspill på følgende 2 punkter i utkastet: 

 

Karakterer vs Bestått +/‐ 

Et stort flertall i Forskningsutvalget støtter innføring av karakterer som erstatning for Bestått +/‐. 

Dette er godt diskutert i notatet allerede. 

 

Ny mentorordning med 3‐4 årlige møter mellom student og mentor 

Forskningsutvalget er i tvil om nytten av såpass hyppige og faste møter for alle studenter parallelt 

med det store administrative arbeide som vil kreves. Vi vil derfor foreslå heller å gi tilbud om slik fast 

mentor‐ordning hos studenter med behov for såpass tett oppfølging.  

 

 

For Forskningsutvalget Medisinsk klinikk, 

 

Dag Kvale 
Forskningsleder og Leder UiO, Medisinsk klinikk  



Høringsuttalelse om ”Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet medisin” 
fra faglærerne i medisinsk mikrobiologi 
 
Bakgrunn 
Undervisningen i medisinsk mikrobiologi skal gi kunnskap om mikrobeverdenen og dens 
mangfold, mikrobenes sykdomsfremkallende evne og vertens respons å infeksjon. Videre 
skal det undervises i diagnostiske prosedyrer både på pasienter (prøvetaking) og på 
laboratoriebenken. Riktig antibiotikabruk og smittevern er undervisningstemaer med økt 
aktualitet. 
I medisinsk mikrobiologi har vi prøvd ut ulike undervisningsformer  som laboratoriekurs, 
forelesninger, integrert undervisning med andre fag (fellesforelesninger) og samordnet 
undervisning  med andre fag i tillegg til PBL. Alle disse undervisningsformene bruker vi i 
”Oslo 96”. Siden vi er et paraklinisk fag med relativt liten plass i undervisningen er vi 
avhengig av at vi sees i sammenheng med kliniske fag og med andre parakliniske fag som 
patologi, immunologi og farmakologi. I ”Oslo-96” har vårt behov for samtidsundervisning 
med andre fag blitt godt tatt vare på. 
Slik det er nå kan vår undervisning inndeles i en mer ren mikrobiologisk-laboratoriebasert 
undervisning i 3. semester og en annen del som er knyttet opp mot undervisning i de ulike 
kliniske fag.  
Undervisningen i 3. semester (7 dobbelttimer kurs og 3 forelesninger) har fungert godt fordi 
undervisningen har vært i en kontekst med patologi, immunologi, fysiologi, farmakologi og 
propedeutikk.  Mikrobiologi er blitt marginalisert i PBL-undervisningen, så det har ikke vært 
noen suksess for oss. 
Den øvrige undervisning har vært tematisk knyttet til klinisk undervisning, med hovedvekt 
på undervisning i infeksjonsmedisin i 6. semester.  
Undervisning i smittevern står i en spesiell stilling da den ikke var inne i ”oslo-96” fra starten 
av. Det ble fremskaffet 2 timer i 3. semester og 2 timer i 12. semester. 
Mikrobiologiundervisningen i 3. semester har vært felles for odontologi og 
ernæringslinjestudenter. Spesielt vil vi fremheve det fruktbare samarbeidet med de 
odontologiske mikrobiologer. 
 
Modul 1 
I Studieplanen for ”Oslo-2014” er mikrobiologi plassert i  modul 1 dvs første studieår. Der er 
vi fortsatt sammen med med immunologi, mens de andre fagene vi har lent oss på (patologi, 
fysiologi,farmakologi og propedeutikk) ikke lenger er tilstede.  Vi tar det for gitt at 
prosjektgruppen har plassert mikrobiologi i modul 1 ut fra en pedagogisk vurdering og 
ikke bare puttet oss inn der det var en ledig plass. Vår nåværende pedagogiske tankegang 
om faget ville vært lettere å ivareta i modul 2, men også der vil det mangle patologi og 
farmakologi. Vi mener, imidlertid,  at vi kan gi meningsfull mikrobiologiundervisning til 
studenter så tidlig i studiet som i modul 1, men vi vil da måtte legge om undervisningen slik 
at den tilpasses den nye kontekst. Den undervisning vi har i 3. semester vil ikke uten videre 



la seg flytte ned i modul 1, men må tilpasses de temaer som undervises på dette nivået. 
Kunnskaper innen immunologi og inflammasjon vil være en absolutt forutsetning.  Vi mener 
at hovedvekten av vår undervisning må være i form av et laboratoriekurs som tar 
utgangspunkt i infeksjonssykdommer. Disse sykdommer må velges med omhu slik at de 
støttes av immunologi, den lille mengde klinikk og av de organer som er valgt for 
undervisning i anatomi og fysiologi.  Kurset må bli noe kortere (5 kursdager?) enn det som 
nå er i 3. semester og fokusere på mikrober og sykdommer som er allment kjent som f.eks 
sårinfeksjon,  hjernehinnebetennelse og influensa. Temaer som prøvetaking, spesifikk 
diagnostikk og antimikrobiell resistens kan sikker utsettes til modul 3. 
Når det gjelder forelesninger kan basal virologi med fordel integreres i cellebiologi slik det 
gjøres nå (2. semester). Basal bakteriologi kan også med fordel plasseres sammen med 
cellebiologi.  Smittevernforelesningene kan gis i forbindelse med kurset. Som sagt har vi ikke 
hatt spesielt gode erfaringer med PBL-undervisningen, men en sykehistorie om bakteriell 
infeksjon, medfødt immunitet og inflammasjon er en mulighet. 
 
Modul 2 
Undervisngen i modul 2 består av to ukeekvivalenter noe som gir mange muligheter for 
ulike undervisningsformer. I ”Oslo 96” har vi et urinveisdiagnostisk kurs i 5 semester. Vi 
mener at vi med fordel kan utvide kurset til kanskje å omfatte 3 eller 4 kursdager med vekt 
på patogenese, sykdomsutredning (diagnostikk), antimikrobielle midler, resistens og 
fornuftig bruk av antimikrobielle midler. Vi ser mange muligheter for synergi med 
farmakologi, immunologi samt til faget infeksjonsmedisin og til infeksjonssykdommer som 
undervises i andre kliniske fag. 
Hva som skal være spesifikke mikrobiologiforelesninger og hva som skal være koordinert 
undervisning vil måtte bestemmes når de detaljerte planer for modulen utarbeides. 
 
I ”Oslo-96” har vi noe integrert undervisning i 5, 9 og 11/12 semester der vi bidrar i 
fellesforelesninger og klinikker. Dette kunne vi tenke oss å fortsette med, men har fått 
forståelsen av at det ikke blir like lett å få til i ”Oslo 2014”. Utbredelsen av multiresistente 
bakterier  antar nå epidemiske dimensjoner. Et seminar, sent i studiet,  der farmakolog, 
mikrobiolog og infeksjonsmedisiner formidler praktisk bruk av antimikrobielle midler vil 
derfor være svært nyttig. 
 
 
Undervisning i smittevern bør vies spesiell oppmerksomhet. Dette viktige faget er ikke bare 
et ansvar for mikrobiologi, men også for samfunnsmedisin, allmennmedisin og de kliniske 
fag. Smittevern vil være svært sentral i undervisning om pasientsikkerhet. De fire timene 
som nå undervises kommer som tillegg til de tre ukeekvivalenter som er tildelt mikrobiologi 
i ”Oslo 96”. Denne undervisningen gis av smittevernoverlegen ved OUS. Videre har 
samfunnsmedisin en dobbelttime om smittevern.  Vi håper at prosjektgruppen kan se 



spesielt på undervisningen i smittevern. Vi tar gjerne et overordnet ansvar for 
undervisningen, men den bør være et viktig element også i andre fag. 
 
Vi føler også et særlig ansvar for mikrobiologiundervisningen i odontologi og ernæringslære 
og håper at videre planlegging kan skje i samarbeid med dem. 
 
Eksamen. 
Mikrobiologi egner seg godt for integrert skriftelig eksamen eller PC-basert eksamen. 
De basale mikrobiologiske ferdigheter, som utsæd av bakteriologiske prøver samt laging og 
mikrokopiering av Gram-preparater kan testes ved eksamen i modul 1. Hvis modul 3 skal 
avsluttes med OSCE ser vi mange muligheter for stasjoner samme med infeksjonsmedisin. 
 
Konklusjon 
Den første delen av mikrobiologi (1 UE) hører organisk mest hjemme i modul 2, men vi 
mener at vi kan gi meningsfylt undervisning i også i modul 1. Plassering av øvrig mikrobiologi 
undervisning (2UE) i modul 3 sammen med infeksjonsmedisin mener vi er velvalgt. Vi kan gi 
både forelesninger og studentaktiviserende undervisning (kurs) både i modul 1 og 2. 
Mikrobiologi kan være representert ved eksamen både i modul 1 og modul 2. 
 
 
Oslo 17/06 2013 
 
 
For lærerkollegiet i mikrobiologi 
Halvor Rollag 
Undervisningsleder i medisinsk mikrobiologi 
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Odd O. Aalen, 20. juni 2013 

 

Oslo 2014: Høringsuttalelse fra Avd. for Biostatistikk til ny studieplan 

 

• Basert på de stadig økende krav til avansert statistisk metodebruk i medisinske 
fagartikler, og den store vekt på statistiske data i medisinfaget, vil vi be om at 
omfanget av statistikk-undervisningen økes til 2.5 ukeekvivalenter. Begrunnelse følger 
under. 
 

Plassering av faget – Eksamen 

Vi har ingen innvendinger mot den foreslåtte plassering av undervisningen i medisinsk 
statistikk. Det er meget viktig at faget holdes samlet, slik det legges opp til nå, og vi tror det er 
gunstig at det er tidlig i studiet. 

Det er viktig med en eksamensform som gjør at man kan lage varierte og gode oppgaver i 
statistikk. Den nåværende eksamen med gjennomgående fokus på en pasient-case har 
vanskeliggjort arbeidet med gode oppgaver i statistikk. Det er for eksempel klart at statistikk 
brukes mye i epidemiologi som gir naturlig grunnlag for oppgaver. Det vil ikke da være 
hensiktsmessig kun med fokus på enkeltpasienter. Det er også aktuelt med andre varierte 
oppgavetyper for at det skal svare til bredden i faget. 

 

Undervisningsmengde 

Et nytt aspekt i studieplanen er formaliseringen av en master-ekvivalent i medisin med en 
masteroppgave. Dette vil stille vesentlig større krav til statistisk metodegrunnlag enn tidligere. 
Mange av masteroppgavene vil bruke statistikk, og det må dermed legges et bedre grunnlag i 
dette metodefaget. 

Som påpekt i tidligere innspill fra oss, er det generelt for liten tid til å dekke det mest 
nødvendige. Statistikk brukes i dag overalt i medisinsk forskning. Man kan ikke åpne et 
medisinsk tidsskrift uten å støte på statistiske metoder, begreper, beregninger og 
presentasjoner.  Siden innføringen av Oslo 96 er det skjedd en stor ny utvikling ved at 
statistisk metode nå kommer tungt inn i basalforskningen i forbindelse med analyse av store 
mengder genomiske og molekylærbiologiske data. Dataanalyse-aspektet ved medisinsk 
forskning har antatt en helt ny karakter. «Big data» kommer tungt inn i medisinen så vel som 
på andre felter i samfunnet. 

Vi mener derfor at 2 ukeekvivalenter er for lite, den nye utviklingen må reflekteres i en 
økning til iallfall 2.5 ukeekvivalenter.  Særlig aktuelle temaer vil da være: 
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• Multivariabel analyse med bruk av SPSS (særlig relevant for masteroppgaven) 
• Litt om statistikk i genomikk (vekt på store datamengder) 
• Enkel matematisk modellering av infeksjoner (reproduksjonsrate – R0). Dette er et 

tema som blir stadig mer aktuelt med øket fokus på infeksjoner i mange 
sammenhenger. 











Oslo, 21.06.13 
 
Høringssvar fra MFU (Medisinsk fagutvalg) -  juni 2013; Forslag til 
revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO 
 
Rammeplanen som nå er ute på høring er etter MFUs oppfatning i all vesentlighet godt 
gjennomarbeidet og vil kunne fungere som et godt fundament for videre arbeid med 
revisjonen. Generelt sett hadde MFU gjerne sett at prosjektgruppa spisset sitt budskap på 
enkelte områder. Blant de punktene som engasjerer studentene mest i forslaget til revidert 
studieplan, er vedtak om valg av karaktersystem og evalueringssystem/eksamen på studiet.  
 
Ang. evalueringssystem er studentene noe skeptisk til å gå tilbake til den gamle ordningen på 
slutten av modul III hvor 1/3 blir trukket opp i klinisk muntlig eksamen i hud. Denne eksamen 
er, i tillegg til å fungere som eksamen, en viktig arena for å kunne veilede og gi 
tilbakemelding til den enkelte student vedrørende kliniske ferdigheter. Hvis 1/3 skal trekkes 
opp i hud, er det viktig at det legges føringer for hvordan denne skal gjennomføres slik at det 
utføres full indremedisinsk status, og ikke bare blir en beskrivelse av et utslett som vil ha 
begrenset lærings- og evalueringseffekt.  
 
Ved avslutning av modul V er det foreslått at bare en andel av kullet skal trekkes opp til 
eksamen i klinisk muntlig psykiatri. MFU mener det er uheldig at deler av kullet bare 
eksamineres skriftlig, da helt andre ferdigheter, som empati, er særlig godt egnet til å evaluere 
ved en muntlig eksamen i psykiatri. Videre vil det ved en eventuell gjeninnføring av et 
fingradert karaktersystem kunne være problematisk at bare deler av et kull blir eksaminert. 
 
Vedrørende karaktersystem har MFU tidligere tydelig uttrykt sitt synspunkt, men vi presiserer 
at flertallet av studentene mener at det beste alternativet er 1: 
Beholde dagens todelte karakterskala (bestått/ikke bestått)/utsette beslutningen om valg av 
karaktersystem.   
 
MFU sitt standpunkt i saken gjenspeiler hovedvekten av medisinstudentene ved UiO sin 
holdning angående valg av karaktersystem på studiet. For og best mulig representere 
studentmassen ble det allerede høsten 2012 foretatt en spørreundersøkelse blant 
medisinstudentene hvor totalt 865 medisinstudenter svarte. Resultatene fra den 
spørreundersøkelsen viste; 
 
• På spørsmålet om ønske om innføring av karakterer svarte 78,3 % nei, 8,1 % svarte vet ikke 
mens 13,6 % svarte ja. Det er dermed et klart overtall som ikke ønsker innføring av karakterer 
ved medisinstudiet i Oslo. Nedenfor skisseres de øvrige spørsmålene som studentene svarte på 
og som tydelig viser hva studentene mener om karaktersaken;  
 
• Tror du innføring av karakterer vil påvirke studiehverdagen din? Her svarte 80,7 % av 
studentene at de tror at innføring av karakterer vil gi mer stress i studiehverdagen, og 38,3 % 
mener at det vil gi mindre fritid. Videre mener 77,0 % at karakterer vil bidra til negativ 
konkurranse, mens 13,5 % mener at det vil bidra til positiv konkurranse. Totalt 69,5 % mener 
at karakterer vil gi et dårligere studiemiljø. 
 
• Tror du innføring av karakterer vil påvirke arbeidsmengden på studiet? Her mener 23,1 % at 
karakterer vil gi betydelig større arbeidsmengde, 46,5 % noe større og 28,8 % uendret. 
 



• Ville du ha satset på andre ting enn gode karakterer for å gjøre deg selv mer attraktiv i 
jobbsammenheng? Her mener 37,5 % at de ikke ville ha hatt tid til å gjøre noe annet enn å 
sikre seg best mulig karakterer, kun 15,6 % ville ha engasjert seg i studentverv, mens 51 % 
ville ha sikret seg relevant arbeidserfaring. 13,9 % ikke ville ha endret noe uansett. 
 
• Er det relevant for deg å søke jobb i utlandet? Her svarte 28,2 % ja, 39,6 % nei og 32,2 % 
vet ikke. Dette er et av poengene fakultetsledelsen oftest trekker frem som en ulempe ved å 
ikke ha karakterer ved studiet. De mener at det gjør det vanskelig for norske nyutdannede 
leger å søke jobber og/eller å spesialisere seg i utlandet. 
 
• Vil innføring av karakterer endre din disponering av tid i klinikken utenom undervisning i 
forhold til tid brukt til lesing? Her mener 49,3 % at innføring av karakterer vil føre til mindre 
tid i klinikken, 18 % uendret tid og 3,9 % mer tid i klinikken. 49 % mener at de ville ha brukt 
mer tid til lesing, 6,5 % uendret tid til lesing og 1,2 % mindre tid til lesing. 
 
• Oppsummering: Sett under ett er nesten 80 % av medisinstudentene ved UiO mot innføring 
av karakterer, og tilsvarende antall mener at karakterer vil gi mer stress i studiehverdagen. 77 
% mener at karakterer vil bidra til mer negativ konkurranse og ca. 70 % at det vil gi et 
dårligere studiemiljø. Dette er bekymringer som bør tas på alvor av fakultetsledelsen. 
 
Vedrørende de organisatoriske rammene har det lenge vært en betydelig frustrasjon blant 
studentmassen vedrørende eksamen som strekker seg over nyttår i høstsemesteret. Forslaget 
til ny organisatorisk ramme mener vi derfor i all hovedsak er en forbedring.  
 
Elektive emner bifalles i stor grad blant studentene, men det er en del utfordringer knyttet til 
organiseringen av disse, og potensiell stor fallhøyde. For det første vil studentene ha ulik 
progresjon i studiet når de kommer til de elektive periodene, og kanskje særlig for den første 
elektive perioden er dette relevant hvor halvparten ikke har blitt introdusert til kliniske fag, 
mens den resterende halvparten har fått undervisning i det som i dag tilsvarer 5. semester 
(hjerte, lunge, nyre). Dette fordrer at det lages særlig gode undervisningstilbud/kurs som ikke 
overlapper vesentlig med det halvparten allerede har lært, men samtidig ikke skyter over 
hodet til den andre halvparten. MFU forutsetter derfor at det legges tydeligere føringer for 
utarbeidelsen av innholdet i de elektive periodene, og da særlig første elektive periode, enn 
det som fremkommer i rammeplanen. 
 
Studiedager er i rammeplanen foreslått til minimum fire per semester. Det er i realiteten en 
nedjustering av antall studiedager i forhold til i dag. Studiedager er viktige for mange 
studenter da det gir tid og rom til å sette seg inn i og fordype seg i fag, samtidig som det åpner 
for frivillig hospitering på poliklinikk, avdelinger, operasjoner etc. Studiedagene er derfor 
etter vårt skjønn særlig viktig i de kliniske semestrene. En nedjustering av antall studiedager 
kan medføre mindre tid med pasienter for studentene og dermed mindre terping på kliniske 
ferdigheter slik vi ser det. Jf. pkt. 8 i rammeplanen «praktiske kliniske ferdigheter» forstår vi 
det slik at disse tenkes styrket, hvilket i seg selv støttes, men da må det etter vår mening gis 
tid og rom til det i studieplanen. 
 
Avslutningsvis ønsker MFU på vegne av medisinstudentene ved UiO og oppfordre til at 
karaktersystem alternativ 1 vedtas.  
 
Med vennlig hilsen 
Medisinsk Fagutvalg (MFU) 



Høring nevrologi 21.06.13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hei tilbake,  
 
 Jeg har sendt ut forslaget til mine kolleger innen nevro, og har fått noen muntlige 
tilbakemeldinger.  
 
Generelt synes vi at det blir en utfordring med tre kliniske fag i ett semester og vi synes ikke 
noe om at antall uke-  
ekvivalenter for nevrologi går ned, men utover dette har vi lite å anføre. Det er mye bra i 
forslaget !  
 
For egen del vil jeg bemerke at professorene har nok arbeidsoppgaver som det er, og synes 
det blir for mye  
å måtte være mentor i tillegg !! Men jeg ser at det står at professorer kan og ikke skal.  
 
Lykke til videre !  
 
Vennlig hilsen  
 
Ellen Jørum  
Semesterleder 7 semester 
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Ole Morten Rønning 
Undervisningsleder 
Nevrologi 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
 
 
 
Seniorrådgiver  
Ingrid M. Middelthon 
Seksjon for forskningsadministrasjon 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
 
 
 
Høringsuttalelse ad Prosjekt Oslo 2014 
 
 
 
I revidert plan er andel ukeekvivalenter (UE) i kjerneplan planlagt redusert fra 212 til 204. I 
modul IV samles klinisk medisinsk undervisning i ØNH, øye og nevrologi samt noe genetikk, 
patologi og farmakologi. Til sammen reduseres antall ukeekvivalenter (UE) fra 13 til 11,5 i 
ØNH, øye og nevrologi dvs reduksjon på 12 %. Modulen foreslås å inneholde 1 UE genetikk 
og farmakologi og 1, 5 UE patologi. 
 
Med bakgrunn i den store endringen i nevrologifaget de siste 10-15 årene (MS, 
bevegelsesforstyrrelser, cerebrovaskulære sykdommer med flere) bør nok nevrologi beholde 6 
UE og en må se på mulighetene for å redusere annen undervisning i modul 4. Nevrologi 
skiller seg endel fra andre store kliniske fag som indremedisin og kirurgi hvor mye av 
sykdomslæren og forståelsen av denne griper inn i hverandre. 
 
Nevrologi er ofte et tungt fag å sette seg inn i løpet av en termin, det krever stor innsats av 
studentene og nok undervisning for å få en god forståelse av faget i løpet av en 18 ukers 
periode. 
 
Dette i kombinasjon med en spesielt stor utvikling i nevrofaget gjør at det anbefales å beholde 
klinisk medisinsk undervisning svarende til 6 UE i nevrologi. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ole Morten Rønning 
Undervisningsleder Nevrologi 
 
 



 
 
 



Høringsforslaget til revidert studieplan  
 

Kommentarer fra Oslo Akuttmedisinske Studentforening 
 

(s xx) referer til sidetall i høringsforslaget 
 
Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) er en selvstendig studentforening av og for 
medisinstudenter. Foreningen ble stiftet våren 2009 med formål om å bevisstgjøre behovet for 
kunnskap og ferdigheter innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til at den 
akuttmedisinske kompetansen hos kommende leger blir bedre ved Universitet i Oslo.  
 
OAMS ønsker her å komme med kommentarer til høringsforslaget til revidert studieplan. 
 
OAMS mener det er ytterst nødvendig at nyutdannede leger innehar de kunnskaper og 
ferdigheter som er nødvendige for å adekvat kunne håndtere sykdommer og tilstander hvor 
det er fare for pasienters liv og helse, og anser det som fakultetets ansvar å sikre at studentene 
etter fullført studium har disse kunnskaper og ferdigheter. Slik vi ser det er dette viktig av to 
hovedgrunner – pasientsikkerhet og våre kollegers egne psykiske helse. 
 
Det er særskilt to dagsaktuelle endringer som gjør at nettopp slike kunnskaper er viktige å 
vektlegge i den nye studieplanen. 1) Det at man fra 2012 gis autorisasjon som lege allerede 
etter fullført studium uten krav om gjennomført turnusstilling vil medføre at nyutdannede 
leger har mindre erfaring, men likevel et større ansvar. 2) Samhandlingsreformens krav til å 
etablere tilbud i løpet av 2012-2015 med døgnbemannet øyeblikkelig helsehjelp i kommunene 
vil medføre at nyutdannede leger vil få økt vaktbelastning utenfor sykehus hvor der finnes 
mindre kompetanse og der det kreves større selvstendighet.  
 
OAMS ser det som svært positivt at høringsforslaget legger opp til å styrke undervisningen i 
kliniske emner knyttet til akuttmedisin ved å tildele økt vekt til anestesiologi, samt at det 
foreslås å styrke undervisningen i førstehjelp tidlig i studiet (s 21). Videre er vi meget positive 
til forslaget om å styrke ferdighetssenteret som ressurs (s 43) da vi mener dette er en meget 
god arena for å trene praktiske ferdigheter og innhente kunnskap ved student-student 
undervisning.  
 
OAMS mener at enkle praktiske ferdigheter bør læres tidlig i studiet, slik at man senere i 
studiet kan fokusere på ytterligere kunnskap og mer avanserte ferdigheter. Spesielt er dette 
viktig i situasjoner der man må tenke og handle raskt, situasjoner hvor det er fare for 
pasienters liv og helse. 
 
Stasjonseksamen er etter vår mening en egnet eksamensform for å spesifikt teste denne type 
praktiske ferdigheter og OAMS mener at dette bør gjøres i større grad enn tidligere. 
 
OAMS’ konkrete ønsker for den nye studieplanen, med utgangspunkt i de ulike modulene: 
 
Modul I 
At det avsettes tid til obligatorisk D-HLR kurs (3-5 h). D-HLR bør friskes opp årlig (ca 30 
min/år), hvilket også kan være obligatorisk. Ferdighetssenteret innehar kompetanse både til å 
holde D-HLR-kurs og oppfriskningskurs, og kan dermed utnyttes til dette. Vi ser at det kan 



være vanskelig å hente undervisningstid til dette utifra tildelte ukeekvivalenter i 
høringsforslaget og et alternativt forslag er derfor å arrangere dette kurset som et frivillig 
tilbud til studentene gjennom ferdighetssenteret. OAMS har også et velfungerende D-HLR kurs 
og vi vil i sommeren 2013 utdanne en gruppe D-HLR instruktører ved hjelp av Norsk 
Resuscitasjonsråd. Vi planlegger videre i 2013-2014 å øke denne instruktørgruppen betydelig. 
Et tredje alternativ er dermed en ordning mellom OAMS og fakultetet hvor OAMS kan tilby 
frivillige D-HLR kurs og oppfriskningskurs. 
 
Modul II 
At det holdes et todagers førstehjelpskurs slik det inngår i høringsforslaget (s 24) med 
undervisning lagt opp etter ABCDE-prinsippene og hvor simulatorisk trening inngår. Videre er 
det ønskelig at disse ferdighetene testes ved praktisk eksaminasjon. 
 
Modul III 
At dagens ordning hvor det er avsatt tid til å lære praktiske ferdigheter som luftveishåndtering, 
venekanylering etc videreføres. Det er ønskelig at en eller flere av disse ferdighetene testes ved 
praktisk eksaminasjon. 
 
Modul IV 
OAMS støtter forslag om å legge inn praksis ved allmennlegevakt (s 26). 
 
Modul V-VII 
At det i samtlige kliniske emner i større grad enn tidligere vil legges vekt på å skille mellom 
tilstander og sykdommer som krever umiddelbar utredning og raskt igangsatte tiltak, og 
tilstander og sykdommer hvor man har mer tid tilgjengelig. At studentene ved eksaminasjon 
testes i kunnskaper og ferdigheter knyttet til sykdommer og tilstander hvor det er fare for liv 
og helse innenfor de kliniske fagfelt som undervises i de enkelte modulene. 
 
Modul VIII 
OAMS støtter forslag om at Student-Best er tenkt utvidet til to uker (s 29). Det er ønskelig med 
grundig eksaminasjon i kunnskaper og ferdigheter som er knyttet til sykdommer og tilstander 
hvor det er fare for liv og helse ved avsluttende eksamen. 
 
Videre ønsker OAMS at fakultetet tilrettelegger for flere hospiteringstilbud enn det som finnes i 
dag, blant annet ved legevaktkjøring og ambulansetjeneste slik det nevnes i høringsforslaget (s 
36). Dette for at studentene kan lære praktiske ferdigheter der praktiske ferdigheter utføres. 
 
OAMS har ikke blitt invitert med til å komme med kommentarer til høringsforslaget, men  
håper likevel at våre synspunkter blir ivaretatt. OAMS har et ønske om å få være med som 
høringsinnstans i den videre revisjonsprosessen. Vi ønsker også å bidra i det videre arbeidet 
med modulene i tiden fremover der vi kan ha noe å bidra med. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Nygren Rognes 
På vegne av Oslo Akuttmedisinske Studentforening 



 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse 
 
 
Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin 
 
     I prosessen med å utarbeide ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin foreligger det nå et forslag til 
revisjon som skal behandles i Det medisinske fakultetsstyret 17. september 2013. Det fremlagte forslag til 
revisjon ligger på et overordnet plan og vil senere, etter en godkjenning i fakultetsstyret, bli gjort til 
gjenstand for en mer detaljert utforming.  
Innledningsvis vil Det odontologiske fakultet anføre at det er viktig at planen bygges opp på en slik måte 
at fellesundervisning mellom medisin og odontologi fortsatt kan gjennomføres med et omfang og innhold 
tilsvarende det som eksisterer i dag etter normen i Oslo 96. Bakgrunnen for en sammenslåing av 
undervisningen i basalfag var dels av økonomisk art, men også som følge av et EU direktiv som fastsatte 
standardprofilen på tannlegeutdanningen i Europa. Her fremgikk det at basiskompetansen i medisin måtte 
forbedres i de fleste land innen EU. En tilsvarende profil ble også utarbeidet for profesjonsutdanningene i 
medisin og psykologi. Dette førte til en omfattende prosess ved Universitetet i Oslo. Siden Det 
odontologiske fakultet er avhengig av samarbeidet med Det medisinske fakultet for å kunne dekke det 
behov for basalundervisning som eksisterer så vil det i det følgende kort redegjøres for prosessens som 
førte frem til fellesundervisningen over 3.5 semester. 
 
I februar 1989 sendte daværende dekanus ved Det medisinske fakultet ErikThorsby et notat til Det 
akademiske kollegium med anmodning om å igangsette et prosjekt som skulle se på muligheten for å slå 
sammen eller utvikle tettere samarbeidsformer mellom institusjoner innen universitetssektoren. En slik 
nærmere tilknytning ble pekt på som en mulighet for Det medisinske- og Det odontologiske fakultet. 
Denne anmodningen ble fulgt opp av et notat fra dekanus ved Det odontologiske fakultet Edward B. 
Messelt der det ble pekt på flere konkrete områder der et undervisningsfellesskap ville kunne gi faglige 
gevinster. 
 
Bakgrunnen for dette var i særlig grad å henføre til den endringen man forutså ville komme i relasjon til 
arbeidsoppgaver for fremtidens tannleger. Dette kom bl. a. klart til uttrykk i uttalelse fra Det nordiske  
odontologiske rektor- og dekankonvent i juni 1989. Der heter det: «Tandläkare og läkare kommer i 
framtiden alt i större utsträkning dela ansvaret för diagnostik av olika sjukdomar i kjäkar och mundhåla 
och deras behandling». 
 
Initiativet til Erik Thorsby resulterte i at det ved UiO ble opprettet et «Fakultetsgrenseprosjekt» med en 
styringsgruppe ledet av universitetsdirektør Tor Saglie. Etter et omfattende arbeid ble det vedtatt å ikke 



Side 2 

foreslå noen fakultetsgrenseendring, men derimot å se på muligheter for et nærmere samarbeide i 
fagområder der dette var naturlig. 
En tilsvarende prosess fant sted i mange land og i mange toneangivende internasjonale organisasjoner. I 
prinsippet var utgangspunktet for alle overveielser på dette området enkelt: Oral helse bør ses i 
sammenheng med generell helse, og tannlegeutdanningen bør stå i forhold til fremtidens 
arbeidsoppgaver. 
De mest nøkterne delene av disse overveielsene kan sammenfattes slik: Den nedsatte frekvensen av 
tradisjonelle tannsykdommer vil vedvare mens frekvensen av utviklingsforstyrrelser, 
bittfunksjonsproblemer og skader vil være tilnærmet konstant. En del arbeidsoppgaver på såkalt 
lavteknologisk nivå kan delegeres til annet tannhelsepersonell. På den annen side vil ny behandlings- 
metodikk for tannsykdommer og publikums forventninger sette høye krav til tannlegens 
spesialkompetanse eksempelvis innen invasiv oralkirurgisk/protetisk behandling og «esthetic dentistry». 
Demografiske endringer og medisinske landevinninger vil medføre at tannlegene kommer i kontakt med 
relativt flere eldre pasienter og pasienter under behandling og medikamentering for kroniske sykdommer. 
Nødvendigheten av at den oraldiagnostiske og generellmedisinske kunnskapen måtte utvides var særlig 
begrunnet i munnhulelidelser som tannlegen må ta sin del av ansvaret for å diagnostisere/eventuelt 
behandle. Blant disse nevnes: 
 

• Oral cancer 
• Soppinfeksjoner 
• Virusinfeksjoner 
• Bakterielle infeksjoner 
• AIDS – relaterte orale lidelser 
• Allergier 
• Atrofier 
• Myalgier 
• Kjeveledds lidelser 
• Funksjonsforstyrrelser 
• Utviklingsforstyrrelser 
• Traumer 
• Medikament- og strålingsinduserte følgetilstander 

 
På dette grunnlag ble det vurdert dithen at tannlegens kompetanse i fremtiden måtte styrkes på områder 
som generell medisin, oral medisin, inflammasjonspatologi, øre-nesen-hals, farmakologi, toksikologi 
samt orale manifestasjoner av generelle sykdommer. 
Som følger av dette skulle tannlegen gis: 
 

- bedre medisinske kvalifikasjoner for diagnostikk og behandling/henvisning av sykdommer, skader 
og misdannelser i tenner, tannkjøtt, munnslimhinner og kjever. 
 

- bedre medisinske kvalifikasjoner for vurdering av allmenntilstand og bivirkninger av 
biomaterialer  og medikamenter som del av risikovurdering ved pasientbehandling. 
 

- bedre kjennskap til høyteknologibasert diagnostikk og behandlingsmessige muligheter som gis 
gjennom samarbeid med odontologiske og medisinske spesialister. 
 

- økte ferdigheter til å kunne utføre enkel odontologisk spesialistbehandling med henblikk på størst 
mulig grad av totalbehandling. 
 

- økt kjennskap til vitenskapelige metoder herunder biologisk statistikk, analyse av vitenskapelige 
data og vurdering av kommersiell informasjon. 
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- forbedret evne til å samarbeide med annet helsepersonell. 
 

- økt stimulans for fremtidig rolle i undervisning og forskning. 
 
Denne målformulering ble vedtatt av Det odontologiske fakultet som basis for en ny studieplan. 
 
 
Flytting av IOB til et nytt bygg som skulle reises i umiddelbar nærhet av bygning for preklinisk medisin 
på Gaustad åpnet muligheter for et nærmere samarbeide om preklinisk undervisning mellom Det 
medisinske- og Det odontologiske fakultet. 
Samtidig foregikk det et arbeid med en omfattende revisjon av det medisinske studium. Det ble tidlig 
etablert kontakt mellom fakultetene med henblikk på å samkjøre den prekliniske undervisningen. Dette 
arbeidet ble sanksjonert gjennom vedtak i Fakultetsrådene i de to fakulteter.  
Således vedtok Det medisinske fakultet 8. mars 1993:  
 
«Fakultetsrådet slutter seg enstemmig til studieutvalgets vedtak av 11. 2. 93 om at det er et siktemål i det 
videre arbeidet med studieplanen å kunne gi felles undervisning for medisin- og odontologistudenter frem 
til midten av 4. semester og om mulig senere». 
 
Den 7. desember 1993 vedtok så Det odontologiske fakultet følgende: 
 
«Fakultetsrådet slutter seg til at det arbeides videre med henblikk på å etablere felles undervisning for 
medisin- og odontologistudenter til midten av 4. semester og om mulig senere i studiet.» 
 
Argumentene for et samarbeid var av økonomisk, faglig og forskningsmessig art med elementer av 
EU/EØS tilpasning. 
I arbeidet med å utvikle innholdet i semestrene i den nye studieplanen var det deltagelse fra Det 
odontologiske fakultet for de første 4. semestrenes vedkommende. Etter et omfattende arbeid ble man 
enige om innholdet i fellesdelen frem til midten av 4. semester 
 
De anførsler som er gjort her danner bakteppe for høringsuttalelsen fra Det odontologiske fakultet til 
forslag om revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO. I hovedsak har høringen fokus på 
de første to år av studiet der fellesundervisningen ligger best til rette.  
 
Revisjonsforslaget danner en interessant ramme for det videre arbeidet med planen. Slik planen 
presenteres i sin nåværende form ser ikke Det odontologiske fakultet noen overhengende fare for at 
fellesundervisningen ikke skulle kunne fortsette i et ønsket omfang.                                                         
Det introduseres en rekke definisjoner, til dels nye, som konkretiserer hva som menes med relevante 
begrep i studieplanen. Det odontologiske fakultet mener dette er nyttige elementer i bestrebelsen på å 
oppnå en enhetlig oppfatning på dette området. 
 
Den kanskje mest omfattende endringen i forhold til Oslo 96 er at PBL, som sentralt undervisnings-
element, tas bort. Dermed vil den tematiske fordypning som studentene tilegnet seg gjennom arbeidet 
med PBL oppgavene falle bort. Slik vi leser planen synes noe av dette bortfallet å skulle erstattes med en 
mer omfattende klinisk undervisning. Dermed vil man kunne oppnå en ytterligere vertikalisering av 
studiet. Isolert sett kan dette virke fornuftig, men man må hele tiden, i en slik omlegging, fortsatt være 
bevisst på å vektlegge nødvendig dybdeforståelse av de basale fag. Planen presenterer såpass mange 
undervisningsverktøy at det ikke burde være problematisk fortsatt å gi basalfagene tilstrekkelig 
oppmerksomhet. Her vil det videre arbeidet i modulgruppene bli viktig. 
 
I forslag til ny studieplan ser vi at patologi og farmakologi har forsvunnet som emner i de to første årene 
av studiet. Dette oppfattes som en svekkelse i relasjon til integrert undervisning og forståelse av faget 
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mikrobiologi. Vi mener at den generelle forståelsen av de endringer som finner sted i forløpet fra friskt til 
sykt vev best kan oppnås gjennom en integrering med undervisningen i normalmorfologi og derfor 
fortsatt bør gis plass i løpet av de to første årene. Den mer spesifiserte organrelaterte patologien som 
kommer senere i studiet vil da kunne baseres på at basiskompetansen allerede foreligger. 
 
Det foreslås at det skal innføres en mentorordning. Dette virker fornuftig, men på det nåværende 
tidspunkt er det ikke diskuter hvilket omfang dette skal ha og dermed heller ikke hvor store lærerressurser 
som må allokeres. 
 
Forslaget om elektive perioder vil ikke berøre fellesdelen av studiene og drøftes derfor ikke i relasjon til 
tannlegeutdanningen. 
 
I forbindelse med utarbeidelsn av Oslo 96 ble det fra Det odontologiske fakultets side ytret ønske om at 
tannlegestudentene skulle følge undervisningen i øre-nese-hals samt hud. Av praktiske årsaker viste det 
seg ikke å kunne gjennomføres den gangen. Fra fakultetets side er det fortsatt ønskelig at dette blir vurder 
på nytt. 
 
Det fremlagte revisjonsforslag er et solid fundament for å gi utdanningen en forbedret profil. Det 
odontologiske fakultet ser frem til et fruktbart samarbeide i det videre arbeide med den delen av 
studieplanen som er relevant for utdanningen av tannleger. 
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FAGLIGE INNSPILL TIL OSLO 2014: STUDIEPLAN FOR PROFESJONSSTUDIET I 

MEDISIN 

 

Oslo kommune er blitt invitert til å komme med innspill til studieplan for profesjonsstudiet i 

medisin ved Universitetet i Oslo. Oslo kommune var også invitert til å delta på Fagplanseminar 

som ble avholdt den 11.04.2013. Kommunen var representert med fire personer: 

kommuneoverlege Kari Sletnes, Helseetaten; etatsoverlege Gunnar Kvalvaag, 

Sykehjemsetaten; medisinsk fagsjef Peter Martin, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester; 

og direktør Endre Sandvik, Helseetaten. 

 

Følgende innspill er basert på disse fire deltakeres vurderinger og gitt i samsvar med Oslo 

kommunes rolle og politiske føringer. 

 

Fakultetstyret har gitt en del faglige føringer som grunnlag for revisjonen. For Oslo kommune 

vil vi særlig legge vekt på to av disse føringene: 

 

 Føringer fra myndighetene må gjenspeiles i medisinutdanningen. Det innebærer økt fokus 

på behandlingsforløp, samhandling, brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid.  

 Undervisning med utgangspunkt i primærhelsetjenesten skal styrkes. 

 

I tillegg ville vi gjerne ha lagt til følgende tilleggsmoment: 

 

 Medisinstudiet skal gjenspeile at løsninger på fremtidens helseutfordringer ligger i 

tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid og samhandling mellom forvaltningsnivåene. 

 

Det er også gitt pedagogiske føringer: 

 

 Undervisningen skal primært være studentaktiviserende, men læringsformene kan variere, 

og man går bort fra modellen med PBL som pedagogisk førende læringsform. 

 Undervisningsform skal tilpasses emnet det til enhver tid undervises i. 

 Digitale ressurser skal tas i bruk i undervisningen i økende grad. 

 

Disse føringene støttes fullt ut av Oslo kommune. 
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Det er også reist et konkret spørsmål vedrørende hvorvidt man skal gi karakter i medisinstudiet. 

Vi mener at det er riktig å innføre karakterer, blant annet for at det skal være en viss mulighet å 

sammenligne kandidater over landsgrensene, og fordi det vil være motiverende for mange 

studenter. I tillegg vil det kunne være ett av flere kriterier ved vurdering av søkere til 

turnuslegestillinger. 

 

Når det gjelder den foreslåtte studieplanen mener vi at endringene går i riktig retning, men at 

revisjonen ikke er radikal nok. Det er fortsatt for mange elementer fra en studieordning man 

forlot for mange år siden. 

  

Føringene om å styrke primærhelsetjenesten synes i for liten grad å gjenspeiles i studieplanen. 

Det er stor enighet fra generaldirektør Margaret Chan i WHO, via helse- og omsorgsminister 

Støre og til de ledende helsefaglige miljøene at styrking av primærhelsetjenesten er den eneste 

levedyktige organisering av fremtidens helsevesen. Vi kan vanskelig se at fakultetstyrets 

føringer innen dette området er oppfylt. 

  

Allmennmedisin er et gjennomgående fag og undervises i alle studieårene. Det er bra, men det 

totale timetallet synes ikke å ha økt. Samfunnsmedisin i 8. semester er knyttet til rus/helserett, 

og i 9. semester til global helse, noe vi mener er for snevert. Samfunnsmedisinen burde være 

mer gjennomgående. Det er tross alt slik at 90 % av behandlingen av pasienter skjer i 

primærhelsetjenesten og det er denne som i all hovedsak vil stå for det samfunnsmedisinske 

ansvaret. 

  

I 10. semester skal studentene ut 4 uker i allmennmedisin og 2 uker i samfunnsmedisin. 

Studentene bør i løpet av de 4 ukene også delta sammen med en erfaren allmennlege i 

legevaktsarbeid. Det bør arbeides med innholdet i de to ukene samfunnsmedisin slik at 

studentene får se bredden av faget. Vi savner spesielt at folkehelse og helsefremmende arbeid 

nevnes i studieplanen. Behovet for forebygging av sykdom og da spesielt hos eldre må være et 

viktig element i undervisningen. “Eldremedisin”, som bør omfavne alle aspekter av sykdom og 

helse hos eldre, bør være et eget fag for å møte morgendagens utfordringer. Studentene må 

gjennom undervisning i forkant av praksisperioden på sykehjem forberedes faglig for de 

medisinske utfordringene de vil møte. 

  

Samhandlingsreformen synes i liten grad å være lagt vekt på. Samhandlingskompetanse blir 

viktig for fremtiden og studentene må få innsikt i nye arbeidsformer. Dette gjelder ikke bare i 

samhandlingen mellom forvaltningsnivåene. Tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid i 

spesialisthelsetjenesten vil også bli avgjørende for fremtidig løsning av de store 

helseutfordringer. Gamle grenser mellom hovedfag som kirurgi og indremedisin vil viskes mer 

og mer ut og behandling vil skje i samarbeid mellom forskjellige disipliner. Eksempler på dette 

er hjertesykdommer og magetarmsykdommer der prosedyrer utføres gjennom moderne 

teknologi som tradisjonelt verken tilhører kirurgi eller indremedisin. Denne teknologiske 

utviklingen må gjenspeiles i studieplanen. Medisinsk behandling vil også i større og større grad 

være avhengig av andre tradisjonelle yrkesgrupper i helsetjenesten, som for eksempel 

fysioterapeuter og spesialsykepleiere, og nyere yrkesgrupper slik som ingeniører, fysikere, 

farmasøyter m.fl. Mange oppgaver som leger har gjort før, overtas av andre yrkesgrupper, noe 

man tydelig ser i land som England. Dette må læres. 

 

Som en oppsummering mener Oslo kommune at studieplanen ikke i stor nok grad tar hensyn til 

morgendagens utfordringer, den epidemiologiske og demografiske utviklingen, og nye 
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teknologiske løsninger. Tradisjonell medisinsk tenkning synes fremdeles å være grunnlaget for 

studiet og fakultetstyrets føringer innenfor det området vi har omtalt er neppe oppfylt. Vi mener 

at dette kan medføre et behov for en ytterligere gjennomgang av studieplanen slik at disse 

elementene kan tas med. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Bjørg Månum Andersson 

kommunaldirektør 

Åse Snåre 

helsesjef 
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Endelig versjon 21/6-13 

Oslo 2014. Høringsuttalelse fra fagplanutvalget i psykiatri.  

Fagplanutvalget i psykiatri slutter seg til tanken om at studiet trenger en revisjon for bedre å 

kunne møte endrete krav til legerollen. Vi er positive til å erstatte semesterorganisering med 

moduler. 

Noe av formålet med revisjonen er å gjøre studentene bedre i stand til å møte endrete krav 

fra samfunnet.  I det perspektiv har vi følgende kommentarer.  

1. Læringsmål 

Disse bør en del steder presiseres. Under ”kunnskap” står det flere steder at 

studentene skal kunne ”diskutere”. Her bør det vel vurderes å erstatte ”diskutere” med  

”ha kunnskap om”. For eksempel: i stedet for ” diskutere menneskelig adferd og 

mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig” vil vi foreslå: 

”Ha kunnskap om hvordan menneskelig adferd og mellommenneskelige forhold på 

arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig kan påvirke mennskers helse”.  

Under ferdigheter står det at studentene skal kunne ”håndtere forhold rundt 

dødsfall”.  Dette er en upresis formulering, som kan tolkes i mange retninger. Vårt forslag 

til reformulering er ”å kunne møte pårørende etter et dødsfall på en ivaretakende måte, 

og å kunne være åpen om eventuelle feil”.  

Under generell kompetanse er det understreket betydning av å kunne lindre og 

trøste. Det er krevende å gi rom for i vårt hyperaktive og handlende helsevesen. Derfor 

burde det kanskje vært lagt til noe om hvor viktig det er utvikle empati i en situasjon der 

legen må tåle at hun/han ikke lenger kan handle.  

Et annet punkt er å kunne ”samhandle med kollegaer og andre samarbeidspartnere”. 

Dette er særlig viktig i lys av samhandlingsreformen. Punktet kunne derfor med fordel ha 

blitt presisert i retning av: ”skape gode samarbeidsrelasjoner med kolleger og andre 

samrbeidspartnere”.  

 

2. Nye områder 

a. Klinisk kommunikasjon 

Det er utarbeidet et eget opplegg av en gruppe ledet av Per Grøttum. Gruppen er 

bredt sammensatt, og har kommet med et meget velfundert forslag. Etter vår 

mening er dette et banebrytende arbeid og det er viktig å  realisere det foreslåtte 

opplegget.  

b. Rus og avhengighetsmedisin 

I denne revisjonen er Rus- og avhengighetsmedisin eneste nye spesialitet, og det er 

viktig at det gis adekvat undervisning  i dette faget.   
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Rusfaget fyller i dagens modell nær en ukeekvivalent; ca 8 timers undervisning 

fordelt over 2 dager i 8.semester, en PBL om vanedannende medisiner og en 

basisgruppeundervisning med ruspasient. I tillegg finnes noe undervisning om 

rusrelaterte tema i samfunnsmedisin og i mor-barn terminen med fokus på 

alkoholrelaterte skader. 

Rus- og avhengighetsmedisin er  et voksende fag, med mer enn 500.000 

konsultasjoner bare på spesialisttjenestenivå; Misbruk og avhengighet av medikamenter 

er  et økende problem , som har sentral betydning også i allmennmedisin og somatiske 

fag.  I tillegg har altså  Rus- og avhengighetsmedisin blitt en ny spesialitet. Det er nesten 

ingen spesialiteter som i dag ikke vil møte ruspasienter regelmessig i sitt fag, og det 

ansees  derfor som sentralt at rusfaget har en adekvat plass i grunnutdanningen for 

leger. 

Det anbefales at det totalt er minst to ukeekvivalenter i Rus- og 

avhengighetsmedisin i studiet, og at denne undervisningen samles mest mulig i en eller 

to blokker. Denne undervisningen bør koordineres med allmennmedisin , 

samfunnsmedisin og farmakologi, slik at tverrfagligheten kommer frem. Det er viktig at 

nødvendig del av ukeekvivalentene i Allmennmedisin og Samfunnsmedisin settes av til 

dette.    

3. Undervisning i Barne- og ungdomspsykiatri (BUP).  

Det  foreslås en ukeekvivalent lagt  til modul  VI (Reproduksjon, kvinne-barn, global 

helse). Det kan være gode grunner for å satse på økt integrering mellom pediatri og 

BUP. Vi ser også fordeler ved å dele undervisningen etter alder, hvor en kan se barn og 

ungdoms helse under ett, samlet for somatikk og psykiatri. Konsultasjonspsykiatri og 

tilbud til somatoforme lidelser er organisert klinisk sammen med barnemedisin, og 

psykiske aspekter er viktige ved mange somatiske lidelser hos barn og unge.    

Forslaget til ny studieplan kan imidlertid forstås slik at undervisning i BUP skal 

flyttes fra modul V til modul VI. Det kan til og med virke som om man tenker seg at BUP-

undervisningen  ikke lenger skal foregå sammen med voksenpsykiatri (VOP) og rus. Vi 

mener det er uheldig av følgende grunner: 

 Psykiatri bør undervises i et livsløpsperspektiv, hvor en beskriver hvordan psykiske 
lidelser manifesterer seg og behandles i ulike aldre.  

 Det eksisterer ikke noe skarpt skille mellom BUP og VOP, og en overlappende 
aldersgruppe, 15-25 år, er en ny hovedsatsing for Oslo Universitetssykehus.  

 Ved etableringen av Oslo universitessykehus ble BUP flyttet fra Mor-barn klinikken til 

Klinikk psykisk helse og avhengighet. Innen BUP-miljøet er det gjennomgående 

tilfredshet med den nye organiseringen. Den kliniske organisering bør reflekteres i 

legestudiet. Undervisningen er i dag integrert blant annet i form av at PBL-grupper 
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ledes av universitetslærere i BUP også på VOP tema. Tilsvarende skal studentene 

møte BUP-pasienter ved to av ti samlinger i basisgruppene,  ledet av 

universitetslærere i VOP.  

 I dag testes kunnskap i BUP skriftlig (sammen med VOP), og en andel av kullet trekkes 

også ut til muntlig eksamen i BUP. Dette gir mulighet til både testing av 

kunnskapsnivå,ferdigheter i kommunikasjon og klinisk anvendelse av kunnskapen. 

Dette må så langt som mulig ivaretas i den reviderte planen.   

 
Vi ønsker derfor å beholde det nåværende omfang av den BUP-undervisning  som i dag 

er sammen med VOP,  hvor vi har 12 timer forelesninger i BUP,  et 4 timers seminar om 

stress og traumer,  1 hel dag hvor studentene får møte BUP pasienter (Barnepsykiatrisk 

dag), 2 av 5 PBL tema omhandler BUP case, og 2 av 10 basisgrupper skal som nevnt ha 

BUP pasienter.   

Vi vil gjerne ha en ukeekvivalent med BUP også i modul VI, men den må komme i tillegg. 

(kfr. forslaget nedenfor om å utvide psykiatri-undervisningen).  

4. Integrering i modul V 

Vi synes at det foreliggende utkast gir gode muligheter for integrering  med 
allmennmedisin, samfunnsmedisin, medisinsk etikk og farmakologi.  Derimot kan vi ikke se noen 
klar integrasjon med rettsmedisin , og vi finner heller ikke noe i planen som begrunner denne 
plasseringen.  Er det for eksempel tenkt en integrert eksamen i psykiatri og rettsmedisin ? 

5. Psykiatri i modul VIII 

Slik vi forstår planen, er det foreslått 0,5 ukeekvivalent alderspsykiatri i denne 

modulen. Det virker høyst relevant. Imidlertid vil det også være relevant med generell 

voksenpsykiatri i denne modulen. For eksempel vil temaer fra nåværende 5 semester 

være høyst relevante. Panikklidelse er en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter og 

komorbid depresjon vil ha vesentlig prognostisk betydning ved for eksempel 

hjerteinfarkt.  Ved slutten av studiet bør studentene oppmuntres til integrert kunnskap 

om hele mennesket. Her burde det være mulighet for integrert undervisning mellom 

indremedisin, geriatri, medisinske atferdsfag og psykiatri.  

  

6. Dimensjonering.  

I den grad det er et mål å gjøre studentene bedre i stand til å møte endrete krav fra 

samfunnet, vil det være naturlig at det skjer en viss endring i dimensjoneringen av de 

enkelt fag. Dette synes i liten grad å ha funnet sted. Det betyr at nye krav og nye fag må 

dekkes innenfor en gammel ramme. Som understreket ovenfor, er psykiatrifaget innstilt 

på å ta ansvar for å tilpasse undervisningen til en ny tid. Det vil imidlertid være vanskelig 

å få til dersom nye satsinger (på klinisk kommunikasjon, rus og utvidelse av BUP i 

grenselandet mot pediatri) skal få plass innenfor gamle rammer. Vi vil minne om at det 

er fire sentrale kliniske fagene i grunnutdanningen av leger; Indremedisin (18,75 

ukeekvivalenter), Kirurgi (16,5), Allmennmedisin (13,5) og Psykiatri (8,75). Alle disse fire fagene 
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bør ha en stor og tydelig plass i studiet. Vi mener derfor at Psykiatri undervisningen bør utvides, 

i hvert fall med 1,75 ukeekvivalent til 10, 5 ukeekvivalenter. Av disse bør en ukeekvivalent 

brukes til BUP i modul VI , 0,5 ukeekvivalent til å styrke psykiatriundervisning i modul  VIII og 

0,25 ukeekvivalent til å styrke undervisningen i rus og avhengighetsmedisin  i Modul V.  

 

 

 

På vegne av fagplanutvalget i psykiatri 

 

Vennlig hilsen 

 

   Svein Friis 

   undervisningsleder 



Ny studieplan, innspill fra Sidsel Rogde, Undervisningsleder rettsmedisin og representant i 10.-

semester-utvalget. 

Jeg registrerer at rettsmedisin er blitt flyttet fra samfunnsmedisin. Ved en feiltakelse (antar jeg)har 

man i dokumentet fra fakultetet skrevet rettspsykiatri istedenfor rettsmedisin som overskrift for 

modul V. 

Ettersom vi er blitt flyttet, trenger vi en representant inn i utvalget for modul V samtidig som vi 

fortsatt er inne i 10.-semester-utvalget så lenge vi underviser der.  

Sannsynligvis vil det være fordelaktig å konsentrere vår undervisning på én, ev to uker.  

En integrert eksamen kan muligens by på vanskeligheter mht karaktergivning, ettersom dette synes å 

bli innført igjen. En samlekarakter gir ingen god tilbakemelding til studentene (like lite som en 

samlepoengsum har gjort det). Er det virkelig fastslått at karakterer skal gjeninnføres? (Jeg kan forstå 

det dersom man lager oppgaver som kan rettes maskinelt, men synes ellers at karaktergiving blir noe 

tilfeldig. Hva angår bestått/ ikke bestått, er det mye mer entydig. ) 

Jeg antar at vi kan følge noenlunde det samme undervisningsopplegget som vi har hatt tidligere, der 

vi også har hatt én ukeekvivalent.  

Både rusproblematikk og helserett er fagfelt som har viktige berøringsflater med rettsmedisinen. 

Hva angår overgangsordningen, synes jeg den er vanskelig å vurdere og er redd for at noen vil falle 

mellom to stoler, men dette er jo først og fremst et administrativt problem. Når avvikles 

10.semester? Vil vi måtte kjøre dobbelt i en overgangsperiode? 

 

Endelig vil jeg påpeke at jeg ikke finner nomenklatur/latin i studieplanen. Dette er et lite «fag» som 

ikke har noe med rettsmedisinen å gjøre, men ettersom undervisningen per i dag ivaretas av to av 

universitetslærerne i rettsmedisin, vil jeg likevel ta det opp. Jeg vil med det samme nevne at når disse 

to universitetslærerne pensjoneres (om ikke så altfor lenge), er det ingen nyrekruttering på feltet, i 

alle fall innen våre rekker. 

 

 



Det vises til utsendt notat “Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet I medisin.  

Forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet I medisin ved UiO. Til fakultetsstyret 

17.09.13” med frist for høringssvar 21.06.13.  

 

                                                                                                                      Oslo, 12. juni 2013 

Høringssvar ny, overordnet studieplan for 

profesjonsstudiet i medisin ved UiO  

fra Rådet for psykisk helse. 

  

Det vises til utsendt notat “Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet I medisin. Forslag til 

revidert studieplan for profesjonsstudiet I medisin ved UiO. Til fakultetsstyret 17.09.13” med 

frist for høringssvar 21.06.13.  

Rådet for psykisk helse har følgende kommentarer til den nye studieplanen: 

På studiets 4.år er det lanlagt en modul (modul V) som skal inneholde fagene “psykiatri, rus, 

rettspsykiatri, farmakologi mv.” Omfanget er beskrevet til 18 uker og 19 studiepoeng. 3 uker 

er satt av til praksis og 4 uker til arbeid med prosjektoppgaven.  

Tatt i betraktning at psykiske helseplager er en av de størst voksende sykdomsgruppene i  

samfunnet, og rammer mellom 30 og 50% av den voksne befolkningen og 25% av barn og 

unge (Tall fra FHI), mener Rådet for psykisk helse at dette fagområdet er viet lite tid. Rådet 

har forståelse for at det er mange fagområder som skal dekkes i løpet av studietiden, og mener 

derfor at kunnskap om psykisk helse og psykisk helserelaterte problemstillinger heller bør 

være et gjennomgående tema gjennom hele studiets kliniske del.  

Det tradisjonelle “atferdsfaget” bør moderniseres, og større vekt bør legges på hvordan 

mennesker skal hjelpes til å stå i arbeid med sine ulike helseplager.  

Psykiske helseplager er den største årsaken til uførhet I dagens samfunn. 

Leger er autoriteter i samfunnet selv om menneskers tilgang på kunnskap er bedre og 

autoriteten utfordres I større grad enn tidligere. Legers holdninger til og håndtering av 

sykdom og sykmelding har stor betydning, og god holdninger bør innarbeides allerede i 

studietiden. Et slikt fokus kan også med fordel holdes gjennom all klinisk undervisning. 

Grunnleggende undervisning i mellommenneskelig kommunikasjon bør prioriteres I 

atferdsfagundervisningen.  

 Uten gode kommunikasjonsferdigheter vil leger vanskelig kunne formidle kunnskap om helse 

og behandling til pasienter og pårørende, og forståelse er avgjørende for samarbeid og 

compliance. 



I tillegg bør blivende leger lære mer om pårørendearbeid. De fleste syke mennesker har et 

nettverk og en familie omkring seg. Pårørende rammes også ved sykdom og kriser. Ved god 

håndering av pårørende vil disse kunne være en ressurs for den syke, I tillegg til at 

belastninger hos pårørende utvikler seg til egne sykdomstilstander. 

Barn som pårørende er en spesielt viktig gruppe, og medisinstudiet bør bidra til at framtidens 

leger får kunnskap om og ferdigheter til å ivareta barn, ikke bare som pasienter, men også 

som pårørende. Både barn av fysisk syke mennesker og psykisk syke mennesker har høyere 

risiko for utvikling av uhelse. 

  

Rådet for psykisk helse 

Tove Gundersen                                     Anne Kristine Bergem 

Generalsekretær                                     fagrådgiver og psykolog 
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Høringsuttalelse til ny studieplan – fra samfunnsmedisin 
 

Innledningsvis vil vi gjerne få understreke at vi støtter helhetstenkningen i denne 
planen og mener det er gjort et godt og grundig arbeid. Det virker fornuftig 
med organisering i moduler, opplegg med elektive perioder, og at underviserne 
selv får frihet til å velge egnede pedagogiske metoder. Men vi har noen 
innspill:  

1) Global helse er plassert i Modul VI. Gitt den rådende erkjennelsen av 
nødvendigheten (både ut fra solidaritet og egeninteresse) av å ha et 
globalt perspektiv, er 0.5 UE altfor lite. Modulen heter i utkastet 
Reproduksjon, kvinne-barn og global helse, men til tross for at global 
helse har fått plass i overskriften er det gitt kun 3% av modulens 
ukeekvivalenter.  I det skal altså inkluderes ikke bare globale perspektiver 
på mor/barn-helse (som vi synes det er en god ide å ha i denne 
modulen), men også sosial ulikhet globalt, infeksjonssykdommer og kroniske 
sykdommer i et globalt perspektiv, samt undervisning knyttet til migrasjon 
og kulturell kompetanse (som vi for øvrig mener er altfor lite vektlagt i 
planen gitt det flerkulturelle samfunn vi nå befinner oss i, jfr de siste ti 
års satsning på undervisning i Cultural Competence ved amerikanske 
medical schools). Det sier seg selv at det ikke er mulig. Global helse 
bør introduseres allerede i modul I og tas opp igjen i modul III og VIII 
(når infeksjonssykdommer og kroniske sykdommer behandles) i tillegg til 
VI. Dette er også et emne studentene gjentatte ganger har etterlyst mer 
undervisning i. I modul VII vil det være naturlig å bygge videre på 
kulturell kompetanse-undervisningen i forbindelse med praksis. Siden dette 
vil komme i tillegg til undervisning i bl.a forebygging, sosiale ulikheter og 
samhandling, vil vi understreke at den reelle tid samfunnsmedisin har til 
rådighet, 6.5 UE  (2 av våre UE er satt av til praksis) er et absolutt 

mailto:postmottak@medisin.uio.no
http://www.med.uio.no/
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minimum av det som er forsvarlig gitt de rådende samfunnsmessige 
føringer.  

2) Modul VII er viet praksisperiode og undervisning i allmenn- og 
samfunnsmedisin. Det er uheldig at så lite tid er igjen etter 
praksisperioden, da vår erfaring er at det er mye lettere å få studentene 
engasjert i samfunnsmedisinske spørsmål etter at de har vært i praksis 
fordi vi da kan ta utgangspunkt i erfaring og slik gjøre det mer konkret 
for dem. Før praksis ønsker de seg av naturlige grunner klinisk 
undervisning. Hvis praksisperioden ikke er mulig å flytte på, vil vi foreslå 
å legge eksamen i samfunnsmedisin til uka før praksis. Da kan vi sikre 
motivasjon hos studentene også før praksis, og dessuten kan den uka 
som er satt av etter praksis til eksamen brukes til gruppeundervisning og 
mappegjennomgang basert på erfaringer i praksis.  

3) Eksamen:  

a. Samfunnsmedisin bør være gjenstand for en skikkelig evaluering, 
ellers vil studentene nedprioritere faget. Et forslag er (som over) å 
legge en eksamen før praksis i modul VII. Vi mener også det er 
naturlig gitt de rådende politiske føringene som planen peker på å 
inkludere samfunnsmedisin i OSCE-eksamen. Slik kan vi også gi 
studentene en implisitt melding om at samfunnsmedisinske 
perspektiver er viktig del av samfunnsoppdraget som leger (jfr 
argumentet om ”the hidden curriculum”).  

b. Når det gjelder karaktersystem eller bestått ikke bestått: I 
argumentasjonen fra gruppa fremholdes følgende argumenter for bruk 
av karakterer: de kan a) gi studentene bedre tilbakemelding b) virke 
innsatsmotiverende c) være viktig for studenten å ha i senere 
søknadsprosesser etc og d) gi samfunnet bedre forutsetninger for å 
vurdere uteksaminerte studenter. Av disse er det vel bare argument 
d) studentene selv ikke er best i stand til å svare på selv. Vi 
synes derfor det fremstår noe paternalistisk når gruppa allikevel har 
kommet til en annen konklusjon enn studentene. Selv synes vi det 
er best argumenter for å opprettholde gjeldende ordning med 
bestått/ikke bestått av de argumenter planen (og studentene) gir.   

4) Elektive emner: Som sagt synes vi dette er en god ide og har allerede 
begynt arbeidet med å utvikle planer om slike. For øvrig: I planens s. 32 
nevnes det en fire ukers praksisperiode, og det angis som eksempel på 
institusjon Folkehelseinstituttet eller Kunnskapssenteret. Vi vil her legge til 
Helsetilsynet som en opplagt institusjon, i tillegg til at det også vel bør 
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kunne være Frisklivssentraler eller tilsvarende arenaer for å gi dem 
muligheter til å erfare reelt tverrfaglig samarbeid (og slik også signalisere 
ovenfor studentene at slike tverrfaglige institusjoner er viktige arenaer også 
for leger).  

 

 

 

Med hilsen avdeling for samfunnsmedisin v/ undervisningsleder Anne Kveim Lie 
  

 
 



Oslo2014:  Høringsuttalelse fra  10. semesterutvalget. 

Semesterutvalget behandlet forslaget til ny studieplan på møtet 03.06.2013.  Tilstede: Sidsel 

Rogde (rettsmedisin), Per Nafstad (samfunnsmedisin), Katharina Pedersen (kulltillitsvalgt 10. 

semester), Elin O. Rosvold (semesterleder), Ragnhild Bjørneng (semesterkoordinator). 

Semesterutvalget stiller seg positiv til forslaget til ny studieplan. Vi har kun noen mindre 

bemerkninger:  

Rettsmedisin  

- Rettsmedisin er flyttet til modul V (semester 8). I overskriften som beskriver denne 

modulen er det satt opp: Psykiatri, rus, rettspsykiatri, farmakologi mv. (s. 26) Det kan se 

ut til at rettsmedisin er blitt til rettspsykiatri i overskriften. I beskrivelsen av innholdet i 

modulen er det rettsmedisin som står nevnt som eget fag med ukeekvivalenter.  

- Hvis modul VII skal implementeres høsten 2014,  må det lages overgangsordninger for en 

del kull, slik at alle får undervisning i rettsmedisin.  

Samfunnsmedisin 

- Man må passe på at undervisningen i samfunnsmedisin ikke spres for mye, slik at faget 

blir borte, slik som farmakologi i Oslo96. 

 

Eksamen 

- Ved eksamen i modul V er det lagt opp til at det skal være en muntlig klinisk eksamen i 

psykiatri for en andel av kullet.  Det ble påpekt at det er uheldig at ikke alle studentene 

testes, spesielt i et fag der klinisk kommunikasjon er viktig.  Det bør legges opp til at alle 

studentene testes  i kliniske ferdigheter flere steder underveis i studiet, og ikke bare mot 

slutten. 

- Kulltillitsvalgt tok opp forslaget til karaktersystemet i Oslo2014. De ulike løsningene ble 

drøftet i semesterutvalget, og et flertall av 10. semesterutvalget mener at dagens todelte 

karakterskala, alternativ 1,  bør beholdes. Innføring av karakter på medisinstudiet 

(alternativ 4) vil virke negativt inn på studiemiljøet og skape stress og konkurranse, 

svekke motivasjon for å delta i frivillige aktiviteter  og dreie fokus for læring mot 

karakterer og det en oppfatter som eksamensrelevant. 

Integrering 

- Oslo2014 vil, til tross for at enkelte fag/ fagområde samles noe mer enn i Oslo96 for å 

redusere  fragmentering, fremdeles være basert på faglig integrering. Det er viktig at det 

etableres gode møtearenaer hvor fagene kan møtes.  

 

Oslo, 21.06.13 

Elin O. Rosvold 

Leder 10. semesterutvalget 



Innspill fra programrådet i medisin   
Vi viser til forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin av 31. mai 2013. 
Programrådet stiller seg bak hovedlinjene i forslaget, men ønsker å gi tilbakemeldinger på deler av 
innholdet med noen problematiseringer, og en oppfordring om at innholdet i dokumentet spisses. 
 

 Elektive perioder åpner for spennende muligheter, men det fordrer en stor innsats fra 
miljøene for å bli vellykket, og fallhøyden er stor. Klare føringer er påkrevd, og det 
uforutsigbare elementet i dette bør minimaliseres så langt det lar seg gjøre (for eksempel det 
å sette av ressurser i noe som studentene ikke velger). 

 Modulenes innhold:  
o Den tentative implementeringsplanen for nye moduler viser at Modul VIII er tenkt 

implementert 1,5 år tidligere enn Modul III. En problemstilling som har vært 
diskutert gjentatte ganger er duplisering av undervisning, og viktigheten av at de 
kliniske modulene er samkjørte i så måte. Dette kan vanskelig se er ivaretatt her. 
Programrådets oppfordring er at for å ivareta spiralundervisningen, må Modul III og 
Modul VIII implementeres samtidig (eller at modul III implementeres tidligere enn 
Modul VIII.)  

o Det er synliggjort i oppsettet at det er satt av tid til integrasjon fra klinikken og 
nedover i modulene, men ikke den motsatte veien. Sannsynligheten for at 
fagmiljøene søker ut av modulene for samarbeid og integrering vil muligens øke 
dersom det er satt av tid/synliggjort at dette er ønskelig. 

 Nye læringsformer: Slik læringsformer er presentert i dokumentet, kan en tolkning være at 
det er fritt opp til modulene selv å velge undervisningsform uten sentrale føringer. Om det 
ikke er tilfellet, bør det presiseres hvilke overordnede tankene man har rundt dette. Det vil 
være en balansegang mellom modulenenes frihet til å velge og overordnede føringer, også 
for å sikre samsvar mellom eksamens- og undervisningsformer gjennom hele studiet, og er 
for diffust presentert i dokumentet. 

 Obligatoriske fag: Programrådet anbefaler at det tas en prinsipiell stilling til hvilke elementer 
som skal være obligatoriske basert på overordnede prinsipper. 

 Integrasjon av fag: Programrådet har diskutert vektlegging av integrasjon av de ulike fagene.   
Fra allmennmedisin ble det understrekket at et allmennmedisinsk perspektiv bør komme 
fram i flest mulige fag der dette er naturlig og ønskelig. 
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