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møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
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Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. 
Marianne M. Østby, NTL 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 
 

Fra Det medisinske fakultet 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, ass.fak.dir. 
Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi (sak 
3) 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi (sak 1 og 3) 
Ingrid Os, studiedekan (sak 2) 
Ingrid Middelthon, seniorrådgiver (sak 2) 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 31.07.2013 
Basis: 
Overskuddet er 13 mill lavere enn budsjettert, dette hovedsakelig fordi fakultetet hittil i år har 
kjøpt inn for 23 mill mer i utstyr enn budsjettert. Fakultetet har fått mer utstyr fra UiO 
sentralt, og Klinmed kjøper utstyr til Ahus for ikke-budsjetterte midler. Disse skal refunderes 
fra Eiendomsavdelingen. 
Internhusleien har blitt satt ned, dette medfører 12 mill mindrebåde på inntekts- og 
utgiftssiden. 
 
Prosjekt: 
Det er et stort avvik på inntekter (nesten 70 mill). Hovedårsaken til dette er at Klinmed ikke 
har utfakturert sine prof II-stillinger, noe som fører til et avvik på 25 millioner. I tillegg har 
IMB fått inn mindre enn budsjettert på store prosjekter, for eksempel NorBrain. Disse midlene 
vil komme inn, men innkjøpene må gjennomføres før prosjektet kan viderefaktureres. 
Personal- og driftskostnader ligger en del under prosjekt, dette er fordi nye prosjekter som var 
budsjettert ikke har startet opp som planlagt. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra Parat ønsker at regnskapet fremtidig følges av et forklarende tillegg 
for forkortelser etc. 

  
Sak 2 Oslo 2014 

Fakultetsstyret fattet et vedtak om revisjon av studiet i desember 2012. Nå ønsker 
prosjektgruppen å legge frem den overordnede studieplanen for styret (med vekt på faglige 
prioriteringer, kliniske ferdigheter, justeringer i organiseringen av hele studiet fra semester til 
modul, samt karakterspørsmålet). 
 
Planen har vært ute til høring i fagmiljøene, og det er generelt stor oppslutning om det 
forslaget som ligger ute. Arbeidsgruppen har satt seg som mål å etablere en mer fleksibel 
studieplan enn den forrige, slik at man kan justere denne på et senere tidspunktk uten en 
omfattende totalrevisjon. 
 
Fremleggsnotatetet er delt opp i enkeltsaker for å sikre fremgang i prosessen uavhengig av 
uenighet om deler av planen. Karakterspørsmålet forventes å være et stridsspørsmål, særlig i 
forhold til mange av studentene som ønsker at dagens ordning med bestått/ikke bestått skal 
videreføres.  
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra NTL ønsket å vite om det  vil bli en stor grad av dobbeltløp og 
overlapp i prosessen. Det ble fremhevet at utrullingen gjøres kronologisk fra første 
semester, men at man må lage overgangsordninger for de som får forsinkelser i 
studiene. Belastningen på semesterkoordinatorene vil trolig ikke bli større enn i dag, 
utfordringen vil være å finne rom og løse eventuell overlapping for lærere. 

- Assisterende fakultetsdirektør gjorde oppmerksom på problematikken med studenter 
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som ikke består konteeksamen og så havner i nytt løp. Dette er foreløpig ikke avklart. 
- De som starter studiet i dag vil hentes inn av implementering av de siste modulene pga 

at fakultetets målsetting er å ferdigstille hele studiet våren 2016/høsten 2017. Alle 
studenter får en muntlig orientering ved semesterstart, og innføring av elektive perioder 
vil gi rom for en viss fleksibilitet. 

- Representanten fra Parat oppfordret arbeidsgruppen til å sørge for at personer som skal 
inn og tilrettelegge for denne overgangen kommer på plass så snart som mulig. 

- Akademikernes representant ønsket å klarere at innkomne høringsuttalelser var tatt 
inn i den rammeplanen som foreligger, dette var tilfelle. 

- Det var enighet i møtet om at arbeidsgruppen har nedlagt et imponerende arbeid i 
løpet av meget kort tid. 

Sak 3 Fordeling 2014 og årsplan 2014-2016 
 
Årsplan 2014-2016: 
 
Det har ikke blitt gjort store endringer i denne planen, heller en liten revisjon av planen for 
2013-2015. Noen nye tiltak har kommet inn, noen gjennomførte tiltak er tatt ut,og man har 
gjort noen mindre endringer i teksten. 
 
Nye og endrede elementer er blant annet:  

- Tiltak 9, Etablering av et Senter for global helse. Denne nysatsningen er også 
kommentert i fordelingen. 

- Enhet for eksternfinansiering med fire tilsatte og en seksjonsleder vil foreløpig bli 
fullfinansiert fra UiO. OUS sin deltakelse i senteret er foreløpig uavklart. 

- Tiltak 25 som dreier seg spesifikt om HMS er også nytt. 

Fordeling 2014: 
Følgende tre punkter legges frem for styret til diskusjon: 

- Bruk av budsjettfordelingsmodellen 
- Strategiske satsninger 
- Forhåndsdisponering av midler 

Fakultetsledelsen vil videre gi en oppsummering av budsjettseminaret i mai og be om innspill, 
eventuelt bekreftelse fra styret.  
 
Nye satsninger som blir lagt frem for styret:  

- Senter for global helse (varig tiltak ved Helsam)  
- En tidlig innfasing av CIR på grunn av at en forskningsgruppe vil utgå 
- COFUND, som er en midlertidig satsning med 40-60 finansiering, starter med utlysning 

vår 2014 (fakultetets totalkostnad er beregnet til 63 mill kroner, en del av dette vil 
være bidrag fra instituttene/forskningsgruppene) 

- Forslag om nye administrative stillinger (varig: studiekonsulent på ernæring, 
midlertidig: tre toårige stillinger knyttet til revisjonen av studieplanen i medisin) 

Forslaget som legges frem for styret er:  
- Budsjettfordelingsmodellen videreføres uten endringer 
- Regulær finansiering av PhD og post.doc videreføres, de nye satsningene legges til 
- I stedet for å trekke inn penger fra instituttene ønsker fakultetsledelsen å 

forhåndsdisponere med i underkant av ti millioner kroner i 2014, og ytterligere seks 
millioner kroner i 2015. Dette er under forutsetning av uendrede disponeringer for 
øvrig, altså ingen nye satsinger.  

 
Punkter fra diskusjonen: 

- Represenanten fra NTL uttrykte sin bekymring for instituttenes økonomi i forbindelse 



Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 16. mai 2013 Side 3 av 3 

med COFUND-satsningen. 
- Akademikernes representant fremhevet at det er meget positivt med flere post.doc-

stillinger. Imidlertid burde det legges frem en konkret plan for finansieringen før 
vedtaket blir fattet. Finansieringsordningen vil trolig medføre at det kun er de store og 
etablerte forskningsgruppene som vil kunne dra nytte av dette. 

- NTL advarte mot å gjøre forhåndsdisponering til en vane  
- Akademikernes representant fremhevet at fakultetet må unngå forhåndsdisponering av 

eksterne midler  
- Represenanten fra Parat utdypet Helsams behov for et fullt årsverk til å administrere 

den nye joint degree (EU-HEM). Man har tidligere meldt inn behov for et  halvt 
årsverk til dette. Imidlertid skal Helsam skal ha koordineringen av hele joint degree, på 
grunn av dette ser man behovet for å utvide til et fullt årsverk. 

Sak 4 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité 
Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité

18.06.2013 Cand.med. Lene Larssen Klinmed Treatment of malignant gastrointestinal- and biliary obstructions 

with metal stents.

Professor Peter Vilmann, DK-2930 Klampenborg, Danmark. Professor Trygve Hausken, Gastroseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland 

universitetssykehus. Professor Nina Aass, Seksjon for lindrende behandling, Avdeling for kreftbehandling, OUS.

19.06.2013 M.Sc. Mrinal Joel IMB Characterization of stem cell-enriched glioblastoma cells in vitro 

and in xenotypic tissue environments

Professor Deni S. Galileo, Department of Biological Sciences, University of Delaware, Newark, USA;      

Professor Juha E. Jääskeläinen, Neurosurgery of NeuroCenter, Kuopio University Hospital, Finland;

Professor Dagny Lise Sandnes, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i 

Oslo

20.06.2013 Cand.med. Gunnbjørg Hjeltnes Klinmed Cardiovascular risk markers, endothelial function and inflammatory 

disease activity in patients with rheumatoid arthritis during therapy. 

A prospective observational study.

Professor Thomas Skogh, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linkoping University. Docent Elisabet Svenungsson, 

Rheumatology Unit, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Professor Kåre I. Birkeland, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og 

forebyggende medisin, OUS. 

20.06.2013 Cand.med. Jorunn Skattum Klinmed Contemporary management of splenic injury. Docent Louis Riddez, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Solna. Klinikksjef 

Jens Hillingsø, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet, 2100 København Ø. Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Avdeling for 

gastro- og barnekirurgi, OUS, Ullevål. 

26.06.2013 M.Sc. Jo Waaler Klinmed Development of specific tankyrase inhibitors for attenuating 

canonical Wnt/β-catellin signaling

Assistant Professor Barbara Stecca, Laboratory of Tumor Cell Biology, Core Research Laboratory – Istituto Toscano Tumori, Florence, Italy; 

Førsteamanuensis Ingvild Mikkola, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø; Professor Iver Arne Langmoen, Institutt for klinisk medisin, 

Universitetet i Oslo

01.07.2013 Cand.med. Marit Camilla Haavaldsen Klinmed Fetal death: high maternal age at childbirth and the placenta Docent Ulla-Britt Wennerholm, Sahlgrenska Universitessjukhuset, Östra, Kvinnokliniken, Göteborg, Sverige; Direktør Camilla Stoltenberg, Avd. 

Direktørens stab, Nasjonalt Folkehelseinstitutt; Professor Guttorm Haugen, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Oslo universitetssykehus HF, 

Ullevål

01.07.2013 Cand.med. Svein Gjelstad Klinmed Can antibiotic prescribing in respiratory tract infections be 

improved? A cluster-randomised educational intervention in 

Norwegian general practice – The Prescription Peer Academic 

Detailing (Rx-PAD) Study

Professor Theo Verheij, Department of primary care, Julius Center for Health Sciences and Primary Care,  University of Utrecht, Nederland; 

Førsteamanuensis Knut Arne Wensaas, The Research Unit for General Practice in Bergen; Professor Reidun Førde, Senter for medisinsk 

etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo       

01.07.2013 M.Sc. Kari Nytrøen Klinmed Chronotropic responses and effect of high intensity interval based 

aerobic exercise in heart transplant recipients

Professor Eva Irene Bossano Prescott, Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin, Bispebjerg Hospital, København; Professor Alf 

Inge Larsen, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus;  Professor Erik Thaulow, Pediatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, 

Universitetet i Oslo

02.07.2013 Cand.med. Anne Froholdt Klinmed Long-term follow-up of chronic low back pain patients randomized 

to lumbar fusion or cognitive intervention and exercises

Senior Consultant Teija Lund, Orthon orthopaedic Hospital, Invalid Foundation, Helsinki, Finland; Overlege Audny Anke, Sykehuset i Nord-

Norge, Tromsø; Professor John-Anker Zwart, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

02.07.2013 M.Sc. Peng Lei IMB Cardiac liver X receptor - novel players in heart ischemia and 

metabolism

Professor Jan Borén, Wallenberglaboratoriet, SU/Sahlgrenska, Göteborg, Sverige; Førsteamanuensis Stine M. Ulven, Institutt for helse, 

ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus; Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, Avdeling for ernæringsvitenskap,  Institutt for 

medisinske basalfag, 

Universitetet i Oslo 

02.07.2013 M.Sc. Rasmus Iversen Klinmed Transglutaminase 2-specific Autoantibodies in Celiac Disease Professor Antonio Lanzavecchia, Institute for research in biomedicine, Bellinzona, Switzerland; Senior Lecturer Elisabetta Verderio Edwards, 

School of science and technology, Nottingham Trent University,  Clifton Lane, United Kingdom; Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for 

ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

03.07.2013 M.Sc. Ashi Sarfraz Ahmad Klinmed Fetal death. Population-based studies of pregnancies in Norway Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark; Professor Bo Jacobsson, Avd 

för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, Sverige;  Professor Johanne Sundby, Avdeling for 

samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

03.07.2013 M.Sc. Christine Roth IHS Prenatal Exposures and Risk of Neurodevelopmental Disorders Professor Chittaranjan S. Yajnik, Diabetes Unit, King Edward Memorial Hospital, Maharashtra, India; Professor Ellen Aagaard Nøhr, Institute 

of Public Health, Aarhus Universitet, Danmark; Professor Ingrid Agartz, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

04.07.2013 M.Sc. Meryl Sønderby Lillenes Klinmed Neurogenetics of normal aging and Alzheimer’s disease: Impact of 

DNA repair

Professor Karl Herrup, Rutgers University, Cell Biology & Neuroscience, Nelson Hall - Busch Campus, Piscataway, USA; Professor Hans-

Georg Kuhn, Department of Clinical Neurosciences, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige; Professor Torill Berg, Institutt for 

medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  

08.07.2013 M.Sc. Kristina Berg Lorvik Klinmed Inflammation mediated by tumor-specific Th1 or Th2 cells protects 

against B-cell cancer. 

Professor Per Thor Straten, Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin, Herlev Hospital, Danmark. Assistant Professor Paul A 

Antony, Department of Microbiology and Immunology, Department of Pathology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA. 

Professor Erik Dissen, Department of Anatomy, IMB, UiO.

08.07.2013 M.Phil. Kjersti Mørkrid Klinmed Gestational diabetes: A study of prevalence and predictors in a 

multi-ethnic population

Associate Professor Ravi Retnakaran, Leadership Sinai Centre for Diabetes, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada. Associate 

Professor Marit Rokne Bjørgaas, Institutt for kreftforskning og molekulær medisin, NTNU. Professor Benedicte Alexandra Lie, Avdeling for 

medisinsk genetikk, OUS. 

09.07.2013 Cand.scient. Magnhild L. Pollestad Kolsgaard Klinmed Cardiometabolic risk factors and obesity treatment in children and 

adolescents. The Oslo Adiposity Intervention study.

Professor Claude Marcus, Division of Pediatrics, CLINTEC, Karolinska Institutet, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, National 

Childhood Obesity Centre, Karolinska University Hospital. Associate Professor Rønnaug Ødegaard, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og 

kvinnesykdommer, NTNU. Associate Professor Anne-Marie Aas, Avdeling for klinisk service, Kildals vei 19, 0678 Oslo.

09.07.2013 M.Sc. Jo Steinson Stenehjem Helsam Chemical exposure and cancer incidence in Norwegian offshore oil 

industry worker. 

Professor Bengt Järvholm, Yrkesmedicinsk avdeling, Umeå universitet. Forsker Berit Bakke, Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8. Professor emeritus Øivind Larsen, Forskergruppe for medisinsk antropologi og medisinsk historie. 

12.07.2013 M.Sc. Halfdan Rydbeck Klinmed Integrative epigenome analysis Professor Adrienne M. Flanagan, Department of Pathology, UCL Cancer Institute, University College London. Associate Professor Monica 

Chiogna, Department of Statistical Sciences, University of Padua, 35121 Padova, Italy. Postdoc Steffan Daniel Bos, Nevrologisk avdeling, 

OUS. 

12.07.2013 M.Sc. Catherine Sem Wegner Klinmed Regulation of the endocytic pathway and receptor sorting by 

phosphoinositides and ESCRTs.

Group leader Eija Jokitalo, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland. Researcher Espen Stang, Avdeling for patologi, OUS. 

Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, IMB, UiO.

15.07.2013 Cand.med. Anders Palmstrøm Jørgensen Klinmed Growth Hormone Therapy in Adult Growth Hormone Deficiency 

and Prader-Willi Syndrome.

Professor Susan Webb, Department of Endocrinology, The Universitat Autònoma de Barcelona, Spain. Professor Peter Laurberg, 

Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Denmark. Professor emeritus Kristian F. Hanssen, Avdeling for endokrinologi, sykelig 

overvekt og forebyggende medisin, OUS. 
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Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité 
16.07.2013 Cand.med. Olivera Casar Borota Klinmed Morphological and molecular features of pituitary adenomas: A 

clinicopathological study.

Professor Jacqueline Trouillas, INSERM, Faculté de Medicine, Lyon EST site Laennec, France. Chief Physician Marianne Skovsager 

Andersen, Endokrinologisk avdeling, Odense universitetssykehus, Denmark. Professor Trond Sundby Halstensen, Institutt for oral biologi, UiO.         

16.07.2013 Cand.med. Kristin Hildegard Hovland Helsam Lung function and occupational exposure among nitrate fertiliser 

production employees. A three year follow-up study.

Professor Kjell Torén, Avdeling for arbets- og miljømedicin, Göteborgs Universitet. Yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, 

Haukeland universitetssykehus. Professor emeritus Dag Bruusgaard, Helsam, UiO. 

17.07.2013 Cand.med. Ellen Kristine Kjærulf Jepsen Klinmed Inpatient treatment of early sexually abused adults: Dissociation 

and outcome.

Professor Bethany Brand, Psychology Department, Towson University, USA. Docent Hans Peter Söndergaard, Kris- och Traumacentrum, 

Danderyds Sjukhus, 182 88 Stockholm. Professor emeritus Stein E. Opjordsmoen Ilner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institute of 

Clinical Medicine, UiO. 

19.07.2013 Cand.med. Einar Hopp Klinmed Dynamic magnetic resonance imaging in the assessment of 

myocardial infarct.

Docent Tomas Bjerner, Bild- och funktionsmedicinskt centrum - Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige. Forsker Brage Høyem 

Amundsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Professor Inger Holm, Seksjon for forskning og kompetansesenter, Klinikk for 

kirurgi og nevrofag, OUS. 

23.07.2013 Cand.san. Olöf Birna Kristjansdottir IMB Smartphone intervention with diaries and situational feedback for 

women with fibromyalgia - Randomized controlled trial of a 

smartphone intervention with therapist feedback to reduce pain-

related catastrophizing using elements from Acceptance and 

Commitment Therapy following inpatient chronic pain rehabilitation.

Professor Gerhard Andersson, Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping university. Professor Camilla Ihlebæk, Institutt for 

landskapsplanlegging, Ås. Professor Audun Stubhaug, Akuttklinikken, OUS. 

23.07.2013 Cand.med. Marthe Thoresen Mæhlen Klinmed Genetic risk factors for susceptibility and severity of rheumatoid 

arthritis.

Associate Professor Lisa Barcellos, Division of Epidemiology, Genetic Epidemiology and Genomics Lab, School of Public Health, University of 

California Berkeley, USA. Associate Professor Johan Rönnelid, Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP), Uppsala universitet. 

Professor Anne Cathrine Staff, Gynekologisk avdeling, Kvinne- og barneklinikken, OUS. 

23.07.2013 M.Sc. Virgine Follin-Arbelet IMB Cyclic AMP signaling in multiple myeloma Research Director Martine Amiot, Centre de Recherche en Cancérologie Nantes/Angers, France. Professor Gunnar Mellgren, 

Hormonlaboratoriet, Haukeland University Hospital. Professor Kristin Austlid Tasken, Institutt for kreftforskning, OUS. 

24.07.2013 M.Sc. Miriam Ragle Aure Klinmed From DNA to RNA to protein: Integrated analyses of high-

throughput molecular data from primary breast carcinomas.

Professor Yosef Yarden, Department of Biological Regulation, The Weizmann Institute of Science, Israel. Instructor Debora Marks, Harvard 

Medical School, USA. Associate Professor Ben Davidson, Department of Pathology, OUS. 

06.08.2013 M.Sc. Kristiane Haug Berg Klinmed Studies of the human corneal epithelium ex vivo. Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, OUS. Professor Jesper Hjortdal, Aarhus Universitetshospital, Øjenafdeling J, Danmark. 

Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Ahus. 

07.08.2013 Cand.scient. Frøydis Nordgård Vik IMB Energy balance related behavior research to prevent excessive 

weight gain among youth: a focus on meals and sedentary 

behavior.

Professor Lauren Lissner, Enheten för folkhälsoepidemiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forsker Ole Melkevik, Avdeling for 

oppvekst, utvikling og mangfold, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, IMB, UiO. 

14.08.2013 M.Sc. Torunn Holm Totland IMB Home environmental influences on adolescents' energy balance 

related behaviours, the HEIA study.

Research Associate Natalie Pearson, School of Sport, Exercise & Health Sciences, Loughborough University,Leicestershire, UK. Professor 

Oddrun Samdal, Department of Health Promotion and Development, Faculty of Psychology, UiB. Professor Petter Laake, Department of 

Biostatistics, IMB, UiO. 

15.08.2013 M.Sc. Helene Caroline Dale Østerholt Klinmed Hyaluronan in the neonatal period. An experimental and clinical 

study in asphyxia and infection

Forsker Kajsa Bohlin, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge, Stockholm, Sverige; Professor Claus Klingenberg, Barneavdelingen, Universitetet i Tromsø; Professor Johny Kongerud, 

Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo 

21.06.2013 M.Sc. Fatemeh Kaveh Klinmed Genomic signatures in the progression of breast cancer with 

reference to gynecological carcinomas

Assistant Professor Göran Jönsson, Canceromatix Branch of Division of Oncology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden; ICREA 

Research Professor Nuria Lopez Birgas, Research Unit on Biomedical Informatics (GRIB), University Pompeu Fabra (UPF), Biomedical 

Research Park in Barcelona (PRBB), Spain; Professor Magne Thoresen, Department of Biostatistics, Institute of Basic Medical Sciences, 

University of Oslo

27.06.2013 Cand.med. Bodil Bjerkehagen Klinmed Sarcoma as second primary malignancy – A clinic-epidemiological 

study

Associate Professor Otte Brosjö, Dep. of Molecular Medicine and Surgery, Section of Orthopedics, Karolinska University Hospital, Solna, 

Sweden; Overlege Leiv Sindre Rusten, Buskerud Sentalsykehus, Drammen; Professor Marit Bragelien Veierød, Avdeling for biostatistikk, 

Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo; 



Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling
Dato - Innstilling godkjent Kandidatens tittel Kandidatens navn Enhet

03.07.2013 Cand.med. Håkon Haugaa Klinmed

21.06.2013 Cand.med. Jon Roger Eidet Klinmed

24.06.2013 M.Sc. Tove Lekva Klinmed

24.06.2013 M.Sc. Anja Solberg Klinmed

25.06.2013 Cand.med. Håvar Blich Hope Klinmed

28.06.2013 Cand.scient. Ragnhild Sørum Falk Klinmed

08.07.2013 Cand.med. Sebastian Sarvari Klinmed

12.07.2013 Cand.med. Ingrid B. Moss Kolseth IMB

17.07.2013 Cand.med. Ingjerd  W. Manner Klinmed

17.07.2013 Cand.med. Cecilie Delphin Amdal Klinmed

05.08.2013 Cand.polit. Una Stenberg Klinmed

06.08.2013 Cand.scient. Jan Ivar Kåsin Klinmed

07.08.2013 Cand.mag. Lisbet Borge Klinmed

08.08.2013 M.Sc. Sarah Roxana Herlofsen Klinmed

13.08.2013 Cand.med. Gunnveig Grødeland Klinmed

15.08.2013 Cand.med. Anne Freuchen Klinmed

12.08.2013 Cand.med. Sigurd Høye Helsam

19.07.2013 Cand.san. Anne G. Langaas Helsam
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 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -52 754 -56 028 -56 028 -0 -56 028 -56 028
Salgsinntekter -1 504 -1 741 -1 158 582 -3 709 -3 710
Tilskudd og refusjoner -2 227 -887 0 887 0 -312
Investeringer i anleggsmidler 14 404 32 038 9 066 -22 972 26 694 46 416
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-30 289 -27 906 -23 427 4 479 -43 415 -46 415

Inntekt fra bevilgninger -315 985 -316 410 -308 766 7 644 -575 080 -603 022
Overheadinntekter -42 494 -42 900 -48 388 -5 488 -92 371 -91 939
UiOs egenandel 27 931 22 895 31 546 8 651 60 027 61 019
Øvrige inntekter -1 783 -2 797 -6 958 -4 161 -9 957 -9 957
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -351 948 -337 709 -348 086 -10 377 -637 812 -647 920
Varer for videresalg 1 2 0 -2 0 NA
Videresalg Totalt 1 2 0 -2 0 NA
Fast lønn 168 507 184 809 189 058 4 249 346 091 346 279
Overtid 1 310 1 184 0 -1 184 0 NA
Variabel lønn 9 625 13 174 10 847 -2 327 21 063 21 322
Feriepenger, AGA og pensjon 77 169 84 435 83 551 -883 153 259 153 403
Offentlige refusjoner -7 405 -7 395 -7 500 -105 -12 851 -12 151
Refusjon frikjøp -4 625 -645 -4 099 -3 454 -12 209 -13 713
Kostnad frikjøp 564 608 60 -549 100 167
Refusjon internt fin frikjøp -2 598 -5 082 -3 125 1 957 -9 588 -9 620
Kostnad internt fin frikjøp 0 80 0 -80 0 0
Øvrige personalkostnader 2 149 -845 367 1 212 1 109 -442
Personalkostnader Totalt 244 697 270 323 269 160 -1 164 486 974 485 244
Av - og nedskriving 30 289 27 906 23 427 -4 479 43 415 114 395
Kostnader vedr. lokaler 37 952 31 832 39 596 7 763 67 879 NA
Driftsmateriell og bøker 9 855 10 048 9 945 -103 28 999 32 352
Reparasjon og vedlikehold 1 245 1 232 53 -1 180 175 225
Kjøp av tjenester 4 122 2 601 663 -1 937 3 171 3 319
Kurs, konferanse og trykksaker 4 175 6 884 5 051 -1 832 11 068 11 343
Øvrige driftskostnader 1 830 1 517 966 -552 1 874 1 874
Transport/reise 5 815 7 145 5 726 -1 419 13 714 12 783
Overheadkostnader 606 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 1 090 1 652 619 -1 032 1 520 1 425
Tilskudd/kontingenter 459 191 29 -162 50 50
Prosjektavslutning bidrag -2 877 -3 054 0 3 054 -68 -774
Driftskostnader Totalt 94 562 87 954 86 076 -1 879 171 798 176 992

Resultat -65     442  -35     457  -48     879  -13     422  -35     068  -41     712  

Resultat (isolert) -12 688 20 571 7 150 -13 422 20 960 14 316

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% 8% 9% 10%
Personalkostnadsgrad 69% 69% 72% 75%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 31% 31% 28% 25%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 30.aug.2013

Regnskapsresultatet per 31. juli for den bevilgningsfinansierte 
virksomheten viser et overskudd på 35,5 millioner kroner. Resultatet er 
13,4 millioner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene er høyere 
investeringer enn budsjettert og inndragning av inntekter i forbindelse 
med omlegging av beregning av internhusleie. Resultatet er 20,6 
millioner lavere enn ved inngangen til året. 

Inntektene totalt er 10,4 millioner lavere enn budsjettert. Inntektene fra 
bevilgninger er ca 7,6 millioner høyere enn budsjettert. UiO har 
redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på grunn av lavere 
internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året. 
Investeringer i anleggsmidler er 23 millioner høyere. 
Eiendomsavdelingen har satt av 14 millioner til ivesteringer på AHUS i 
år. Fakultetet står for disse innkjøpene og får pengene refundert. Disse 
er ikke budsjettert. 

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert. 

Nettobidrag fra prosjeker utgjør 28,1 millioner kroner hittil i år. Dette 
er høyere enn samme periode i fjor og høyere enn budsjettert. 
Endringen fra forrige måned skyldes overgang til ny beregningsmetode 
for egenandel i prosjektene. 

2/13 

-70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

-5728 5
-52754

-65442

-56028

-35457
-41712

-30067 -31156

-40978
-458 68

ja
nu

ar

fe
br

ua
r

ma
rs

ap
ril

ma
i

jun
i

jul
i

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

mb
er

de
se

mb
er

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000 -70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

Inntekter  Kostnader  
Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse)
Prognose (høyre akse)



Prognosen for årsslutt er 41 millioner i overskudd. Pronosen er 6 
millioner høyere enn årsbudsjettet og skyldes høyere inntekter. Det vil 
utarbeides ny prognose til rapporteringen av 2. tertial (31. august). 
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 Institutt for medisinske basalfag  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -14 505 -10 370 -10 370 0 -10 370 -10 370
Salgsinntekter -1 156 -1 338 -1 133 204 -3 650 -3 650
Tilskudd og refusjoner -825 -74 0 74 0 21
Investeringer i anleggsmidler 9 893 11 092 5 796 -5 296 17 984 20 085
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-2 515 -4 219 -2 010 2 209 -6 700 -6 700

Inntekt fra bevilgninger -73 359 -85 243 -73 049 12 194 -138 584 -142 497
Overheadinntekter -21 862 -22 163 -22 967 -804 -44 400 -44 400
UiOs egenandel 18 499 21 912 21 097 -815 38 100 39 100
Øvrige inntekter -1 773 -2 720 -2 838 -118 -5 542 -5 542
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -73 097 -82 751 -75 104 7 647 -142 792 -143 582
Varer for videresalg 0 2 0 -2 0 NA
Videresalg Totalt 0 2 0 -2 0 NA
Fast lønn 44 414 48 066 49 771 1 705 92 871 92 805
Overtid 699 744 0 -744 0 NA
Variabel lønn 1 148 1 930 1 928 -1 3 379 3 504
Feriepenger, AGA og pensjon 20 551 22 257 21 946 -311 40 883 40 874
Offentlige refusjoner -2 695 -1 328 -2 557 -1 229 -4 700 -4 000
Refusjon frikjøp -636 -798 -555 243 -2 350 -3 148
Kostnad frikjøp 373 350 0 -350 0 57
Refusjon internt fin frikjøp -1 308 -2 187 -1 659 528 -5 600 -5 600
Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Øvrige personalkostnader 348 -429 115 543 383 -1 169
Personalkostnader Totalt 62 895 68 605 68 990 385 124 865 123 324
Av - og nedskriving 2 515 4 219 2 010 -2 209 6 700 6 700
Kostnader vedr. lokaler 90 133 0 -133 0 NA
Driftsmateriell og bøker 5 593 6 189 5 552 -637 14 916 16 554
Reparasjon og vedlikehold 443 893 0 -893 0 NA
Kjøp av tjenester 563 476 305 -171 1 266 1 264
Kurs, konferanse og trykksaker 1 276 1 444 476 -968 1 230 1 485
Øvrige driftskostnader 852 793 135 -658 450 450
Transport/reise 1 232 1 566 1 211 -355 3 224 2 339
Overheadkostnader 606 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 310 396 0 -396 0 -95
Tilskudd/kontingenter 207 71 0 -71 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -151 38 0 -38 0 NA
Driftskostnader Totalt 13 535 16 217 9 688 -6 529 27 785 28 698

Resultat -11     172  -8     297  -6     796  1     501  -511 -1     931  

Resultat (isolert) 3 333 2 073 3 574 1 501 9 859 8 439

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 10% 7% 10%
Personalkostnadsgrad 78% 77% 81% 81%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 23% 19% 19%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 20.aug.2013

IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt 
regnskapsresultat på kr 8,3 mill per 30. juli 2013. Resultatet er kr 1,5 
mill over budsjett. 

KD-inntektene er kr 12,2 mill over budsjett. IMB har bl.a. mottatt 
ubudsjetterte midler til utstyr (kl I: 2,3 mill, kl II: 3,9 mill), fra MLS (1 
mill) og forskerlinjen (0,6 mill), samt ekstratildelingen fra fakultetet 
(2,8 mill). 

Totalt sett er det et relativt lite avvik i personalkostnadene, men det er 
noe forskyvning mellom postene. Kr 1,7 mill lavere fastlønn er 
hovedsakelig forårsaket av utsatte tilsetninger i vitenskapelige stillinger 
på avdelingene for fysiologi og ernæringsvitenskap. Det er også noe 
lønnsinnsparing i administrasjonen. Innsparingene utlignes i stor grad 
av at mottatte offentlige refusjoner er 1,2 mill kr lavere enn budsjettert, 
både på grunn av redusert refusjonsgivende fravær, og fordi 
lønningsseksjonen har foretatt korrigeringer av for høyt kalkulerte 
refusjonsbeløp i tidligere perioder. Disse to årsakene utgjør hver om lag 
halvparten av avviket. 

Av- og nedskrivninger er budsjettert for lavt, men dette har ingen 
resultateffekt, da inntektsføring for avskrivning av anleggsmidler er 
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eksakt samme beløpet. Avvik på øvrige driftskostnader antas ikke å 
være varig, men er teknisk forårsaket av at kjøp foretas tidligere på året 
enn de er budsjettert. 

Prognosen fra rapporteringen per juni opprettholdes. Instituttet er blitt 
tildelt relativt store midler til vitenskapelig utstyr, og slike 
anskaffelsesprosesser tar lang tid. Utstyrsmidler er derfor den 
enkeltfaktoren som utgjør størst usikkerhet med hensyn til kalkulering 
av sannsynlig regnskapsresultat per 31.12.2013. Effektene av de nye 
utstyrsbevilgningene og utsettelse av restbevilgningen til nybygget 
Domus Medica vil kalkuleres i ny prognose ved rapportering per 2. 
tertial. 
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 Institutt for helse og samfunn  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -10 668 -9 659 -9 659 0 -9 659 -9 659
Salgsinntekter 0 -346 -25 321 -59 -59
Tilskudd og refusjoner -480 -383 0 383 0 -333
Investeringer i anleggsmidler 504 913 500 -413 1 610 1 560
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-464 -670 -583 86 -1 000 -1 000

Inntekt fra bevilgninger -43 690 -47 339 -42 935 4 404 -81 503 -84 633
Overheadinntekter -9 444 -9 146 -11 330 -2 184 -21 927 -21 773
UiOs egenandel 5 805 5 972 6 228 256 13 922 14 335
Øvrige inntekter 0 -178 -120 58 -415 -415
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -47 769 -51 176 -48 266 2 911 -89 373 -92 319
Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA
Fast lønn 30 911 33 033 34 933 1 900 65 028 63 198
Overtid 168 106 0 -106 0 NA
Variabel lønn 1 715 2 114 1 851 -263 3 906 4 039
Feriepenger, AGA og pensjon 13 892 14 750 14 861 111 27 803 27 060
Offentlige refusjoner -581 -1 073 -992 82 -1 700 -1 700
Refusjon frikjøp -2 681 631 -1 519 -2 150 -4 828 -5 535
Kostnad frikjøp 191 205 34 -171 55 65
Refusjon internt fin frikjøp -1 291 -2 329 -1 434 895 -3 891 -3 923
Kostnad internt fin frikjøp 0 80 0 -80 0 0
Øvrige personalkostnader 308 -699 64 764 161 161
Personalkostnader Totalt 42 633 46 817 47 800 982 86 534 83 365
Av - og nedskriving 464 670 583 -86 1 000 2 703
Kostnader vedr. lokaler 929 965 934 -31 1 602 NA
Driftsmateriell og bøker 158 147 200 53 200 200
Reparasjon og vedlikehold 166 46 53 7 175 225
Kjøp av tjenester 655 242 329 87 1 815 1 965
Kurs, konferanse og trykksaker 937 1 574 918 -657 2 266 2 286
Øvrige driftskostnader 132 87 4 -83 6 6
Transport/reise 1 201 1 605 2 317 712 4 580 4 534
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 256 375 190 -185 785 785
Tilskudd/kontingenter 19 22 0 -22 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -847 -647 0 647 -68 -774
Driftskostnader Totalt 4 069 5 086 5 527 441 12 362 11 929

Resultat -11     734  -8     931  -4     598  4     333  -136 -6     683  

Resultat (isolert) -1 066 727 5 061 4 333 9 523 2 975

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 12% 11% 17%
Personalkostnadsgrad 91% 86% 87% 90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 14% 13% 10%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 21.aug.2013

Helsam har på basis 4,5 mill større overskudd enn budsjettert, det alt 
vesentlige kommer fra ikke budsjetterte inntekter (fakultetets reviderte 
budsjett + andre tildelinger). Prognosen for 2013 vil bli påvirket av den 
økte inntekten, senere oppstart av tilsettinger og endringer i 
prosjektporteføljen. 

Inntekt: 

Inntektene er 2,8 mill høyere enn budsjettert. Ubudsjetterte inntekter 
(5,1 mill), svakere effekt av prosjkektene (-1,8) og periodisering av 
investeringer (-0,4). 

Lønn: 

Personalkostnad er 1,0 mill lavere enn budsjett. Vi har en innsparing på 
lønn i form av ikke besatte stillinger på -2,5 mill frikjøpseffekt av 
prosjektene er 1,5. 

Drift: 

Driftskostnadene er på budsjett. 

De bundne midlene ved utgangen av juli er 1,9 mill. 
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 Institutt for klinisk medisin  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -1 902 -15 120 -15 120 0 -15 120 -15 120
Salgsinntekter -348 -57 0 57 0 0
Tilskudd og refusjoner -771 -430 0 430 0 0
Investeringer i anleggsmidler 3 230 19 450 2 711 -16 739 7 000 24 671
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-3 106 -5 530 -3 500 2 030 -6 000 -9 000

Inntekt fra bevilgninger -118 611 -134 481 -117 990 16 490 -214 528 -235 427
Overheadinntekter -11 150 -11 351 -13 667 -2 317 -25 272 -24 995
UiOs egenandel 3 627 -5 021 4 217 9 238 8 000 7 579
Øvrige inntekter -7 206 -4 000 -4 206 -4 000 -4 000
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -127 137 -137 214 -132 229 4 985 -234 800 -241 172
Varer for videresalg NA 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt NA 0 0 0 0 NA
Fast lønn 75 142 83 482 83 109 -374 149 142 151 226
Overtid 338 159 0 -159 0 NA
Variabel lønn 3 152 4 764 3 646 -1 118 6 250 6 250
Feriepenger, AGA og pensjon 33 579 37 162 36 696 -466 65 773 66 669
Offentlige refusjoner -3 557 -3 849 -3 500 349 -6 000 -6 000
Refusjon frikjøp -1 305 -478 -2 025 -1 547 -5 031 -5 031
Kostnad frikjøp 0 54 26 -28 45 45
Refusjon internt fin frikjøp NA -566 -32 534 -97 -97
Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Øvrige personalkostnader 362 -245 150 395 500 500
Personalkostnader Totalt 107 711 120 482 118 069 -2 413 210 582 213 562
Av - og nedskriving 3 106 5 530 3 500 -2 030 6 000 9 000
Kostnader vedr. lokaler 29 73 0 -73 0 NA
Driftsmateriell og bøker 3 900 3 610 4 135 525 13 783 15 498
Reparasjon og vedlikehold 684 288 0 -288 0 0
Kjøp av tjenester 1 735 715 0 -715 0 0
Kurs, konferanse og trykksaker 1 573 1 990 469 -1 521 1 596 1 596
Øvrige driftskostnader 889 431 0 -431 0 0
Transport/reise 2 107 2 802 1 258 -1 545 4 192 4 192
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 110 262 0 -262 0 0
Tilskudd/kontingenter 211 64 0 -64 0 0
Prosjektavslutning bidrag -2 612 -2 445 0 2 445 0 NA
Driftskostnader Totalt 11 732 13 321 9 362 -3 959 25 571 30 286

Resultat -9     596  -18     532  -19     919  -1     387  -13     768  -12     445  

Resultat (isolert) -7 693 -3 412 -4 798 -1 387 1 352 2 675

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 1% 6% 14%
Personalkostnadsgrad 90% 89% 90% 90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 10% 11% 10% 10%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 22.aug.2013

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.07.2013 
et positivt resultat på 18,5mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
15,1 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 3,4 mill. 

2. Kommentarer til hovedpostene: 

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.07.2013 134,5 mill. 
Dette er 16,5 mill høyere enn budsjettert. 3 mill er ekstra bevilgning til 
Jebsen sentre, 3,9 mill er ekstra tildeling grunnet overskudd på 
fakultetet, 1,8 mill er knyttet til forskerlinjen, 4,1 mill er tildeling av 
vitenskapelig utstyrsmidler kl II og resten skyldes andre mindre 
ekstratildelinger som har kommet i løpet av året. 

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): 
Overheadinntektene var per 31.07.2013 på 11,4 mill. Dette er 2,3 mill 
mindre enn budsjettert. 

Egenandel: Per 31.07.2013 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 
-5 mill, dette er 9,2 mill mindre en budsjettert. Grunnen til dette avviket 
er konverteringen av prosjektene. Feil ved konverteringen har gitt 
instituttet tilbake 6,6 mill i egenandeler fra prosjektene som skal 
tilbakeføres. Mindre aktivitet enn forventet på EFV gir lavere OH og 
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EA enn budsjettert. 

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 83,2 mill per 
31.07.2013. Dette er 0,4 mill høyere enn budsjettert. 

d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.07.2013 er 13,3 mill, som er 
4 mill høyere enn budsjettert. Under her ligger bidrag 
prosjektavslutning som utgjør 2,4 mill. Klinmed har også 2 mill mer i 
avskrivninger enn budsjettert. 

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den 
kunnskapen vi har per 31.07.2013 tiliser at prognosen endres til – 7,5 
mill. 
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 Det medisinske fakultet felles  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -25 679 -20 879 -20 879 0 -20 879 -20 879
Salgsinntekter NA 0 0 0 0 NA
Tilskudd og refusjoner -152 0 0 0 0 0
Investeringer i anleggsmidler 777 583 58 -524 100 100
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-24 205 -17 488 -17 334 154 -29 715 -29 715

Inntekt fra bevilgninger -80 324 -49 348 -74 792 -25 443 -140 465 -140 465
Overheadinntekter -39 -241 -424 -183 -771 -771
UiOs egenandel 1 32 4 -28 5 5
Øvrige inntekter -3 -105 0 105 0 0
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -103 945 -66 567 -92 487 -25 920 -170 847 -170 847
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 18 039 20 228 21 246 1 017 39 051 39 051
Overtid 105 176 0 -176 0 NA
Variabel lønn 3 610 4 366 3 422 -944 7 528 7 528
Feriepenger, AGA og pensjon 9 147 10 265 10 048 -218 18 801 18 801
Offentlige refusjoner -572 -1 144 -451 693 -451 -451
Refusjon frikjøp -2 NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Øvrige personalkostnader 1 131 528 38 -490 65 65
Personalkostnader Totalt 31 458 34 419 34 302 -118 64 993 64 993
Av - og nedskriving 24 205 17 488 17 334 -154 29 715 95 992
Kostnader vedr. lokaler 36 903 30 661 38 662 8 001 66 277 NA
Driftsmateriell og bøker 205 102 58 -44 100 100
Reparasjon og vedlikehold -48 5 0 -5 0 NA
Kjøp av tjenester 1 169 1 168 30 -1 138 90 90
Kurs, konferanse og trykksaker 389 1 875 3 188 1 313 5 976 5 976
Øvrige driftskostnader -42 206 827 621 1 418 1 418
Transport/reise 1 275 1 172 941 -231 1 718 1 718
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 414 618 429 -189 735 735
Tilskudd/kontingenter 22 34 29 -5 50 50
Prosjektavslutning bidrag 733 NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 65 226 53 330 61 499 8 169 106 080 106 080

Resultat -32     941  303 -17     566  -17     869  -20     653  -20     653  

Resultat (isolert) -7 261 21 182 3 313 -17 869 226 226

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 11% 13% 12% -0%
Personalkostnadsgrad 31% 30% 33% 39%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 69% 70% 67% 61%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 22.aug.2013

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig underskudd på 0,3 
mill kroner, dette er vel 17,8 mill kroner mindre enn budsjettert. 

Regnskapet viser at vi har ca 25,9 mill kroner mindre i inntekter enn 
budsjettert. Dette skyldes at vi fordelte 14,7 millioner kroner av det 
regnskapsmessige overskuddet fra 2012 til instituttene, noe som ikke 
var budsjettert. I juni måned ble også vår bevilgning redusert med 11,8 
millioner i forbindelse med reduseringen av internhusleien. Uten disse 
ekstraordinære føringene har vi en merinntekt på 0,6 mill som skyldes 
periodisering av de strategiske midlene. 

For lønnskostnadene er det et merforbruk på 0,1 mill kroner. 
Merforbruket skyldes i hovedsak periodiseringen av utgiftene til 
eksamen og avlønning av sensorer(950 ’ kroner). Vi har også kostnader 
i forbindelse med overtid som ikke budsjettert(176 ’ Kroner). Som en 
motsatt effekt har vi mindre forbruk av fastlønn ved Studieseksjon, 
Arkivet og Medisnsk informatikk (ca 1,0 mill. kroner). Totalt utgjør 
dette 4,8 % av årsbudsjettet for fastlønn. 
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Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca 8,2 mill 
kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at den interne 
faktureringen av internhusleien er lagt om ved UiO. Denne 
omleggingen står for 6,9 mill kroner av mindreforbruket, men har ingen 
økonomisk betydning, da tildelingen reduseres tilsvarende. Resten av 
mindreforbruket skyldes periodisering av ekstern husleie. 
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 5 MED  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -292 159 -267 183 -267 324 -141 -267 324 -264 807
Salgsinntekter -2 402 -2 886 -2 667 219 -7 956 -5 519
Tilskudd og refusjoner -132 849 -108 023 -150 448 -42 425 -309 115 -302 300
Investeringer i anleggsmidler 2 965 30 152 22 347 -7 806 37 673 28 585
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-2 867 -3 066 0 3 066 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 268 -4 750 -5 018 -4 750 -4 818
Overheadinntekter 0 -28 -84 -56 -89 0
UiOs egenandel -27 931 -22 895 -34 168 -11 274 -64 137 -69 465
Øvrige inntekter -229 -10 152 -15 299 -5 147 -25 312 -30 395
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -165 563 -116 630 -185 070 -68 440 -373 685 -383 913
Varer for videresalg 1 14 0 -14 0 NA
Videresalg Totalt 1 14 0 -14 0 NA
Fast lønn 65 993 72 550 78 058 5 508 147 235 149 988
Overtid 185 209 0 -209 0 NA
Variabel lønn 1 195 1 791 1 904 113 4 532 4 746
Feriepenger, AGA og pensjon 28 722 31 452 33 515 2 063 63 520 64 766
Offentlige refusjoner -4 477 -3 866 -491 3 376 -841 -1 187
Refusjon frikjøp 0 -141 -291 -150 -774 -341
Kostnad frikjøp 4 619 137 4 783 4 646 13 933 14 897
Refusjon internt fin frikjøp -16 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 2 614 5 039 3 125 -1 914 9 588 9 620
Øvrige personalkostnader 5 634 4 268 1 196 -3 072 2 264 2 544
Personalkostnader Totalt 104 470 111 440 121 799 10 360 239 457 245 032
Av - og nedskriving 2 867 3 066 29 -3 037 50 150
Kostnader vedr. lokaler 286 281 29 -252 50 NA
Driftsmateriell og bøker 15 724 15 312 29 306 13 994 52 807 47 918
Reparasjon og vedlikehold 668 899 146 -753 250 250
Kjøp av tjenester 8 085 26 721 26 461 -260 53 147 62 849
Kurs, konferanse og trykksaker 3 651 3 980 3 139 -842 6 379 5 098
Øvrige driftskostnader 232 1 769 -245 -2 014 -505 -386
Transport/reise 6 727 7 943 9 988 2 045 21 879 21 994
Overheadkostnader 41 914 42 777 47 717 4 940 92 266 92 010
Representasjon/markedsføring 720 763 34 -730 254 409
Tilskudd/kontingenter 2 906 189 12 -178 20 20
Prosjektavslutning bidrag 2 877 3 054 0 -3 054 0 792
Driftskostnader Totalt 86 657 106 755 116 616 9 861 226 596 231 104

Resultat -266     595  -165     605  -213     979  -48     374  -174     956  -172     584  

Resultat (isolert) 25 564 101 579 53 345 -48 234 92 368 92 223

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 55% 71% 142%
Personalkostnadsgrad 49% 51% 51% 51%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 51% 49% 49% 49%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 30.aug.2013

Fakultetet har pr 31. juli 636 aktive eksternt finansierte prosjekter. 37 
av disse er finansiert av EU og 141 fra NFR. Totalt overskudd pr 31. 
juli er 165 millioner. Dette er 48 millioner lavere enn budsjekttert. 

Inntekter er 68 millioner lavere enn budsjettert hittil i år. Det er ikke 
utfakturert 25,6 millioner for professorater. Fakultetet har ikke fått inn 
penger for et par store prosjekter hittil (Norbrain, Centre for immune 
regulation, Auto-CD.) I tillegg er det budsjettert på såkalte 
dummyprosjekter. Dette er forventede nye prosjekter i løpet av året. Vi 
har vært for optimistiske med disse prosjektene hittil i år. Dette gir 
utslag på både inntekter og kostnader. 

Driftskostnadene er til sammen 20 millioner lavere enn budsjettert. 

Ingen institutter melder om problemprosjekter. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -59 957 -63 052 -63 052 0 -63 052 -60 675
Salgsinntekter -78 -498 0 498 0 -755
Tilskudd og refusjoner -53 681 -30 736 -43 140 -12 404 -105 507 -100 484
Investeringer i anleggsmidler 1 812 26 958 20 903 -6 055 35 833 26 745
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-1 247 -1 273 0 1 273 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 283 0 -283 0 0
Overheadinntekter 0 0 -84 -84 -89 0
UiOs egenandel -18 499 -21 912 -21 447 465 -38 430 -43 741
Øvrige inntekter -29 -3 012 -493 2 519 -493 -2 246
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -71 721 -30 190 -44 262 -14 073 -108 686 -120 481
Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA
Fast lønn 19 157 20 092 19 776 -316 40 567 43 472
Overtid 115 113 0 -113 0 NA
Variabel lønn 102 313 236 -77 404 463
Feriepenger, AGA og pensjon 8 485 8 972 8 572 -400 17 559 18 843
Offentlige refusjoner -1 321 -774 0 774 0 -346
Refusjon frikjøp 0 -66 0 66 0 -110
Kostnad frikjøp 272 -71 555 626 2 350 3 200
Refusjon internt fin frikjøp -16 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 1 324 2 187 1 659 -528 5 600 5 600
Øvrige personalkostnader 722 873 774 -99 1 250 1 365
Personalkostnader Totalt 28 839 31 640 31 573 -68 67 730 72 486
Av - og nedskriving 1 247 1 273 0 -1 273 0 100
Kostnader vedr. lokaler 89 -18 29 47 50 NA
Driftsmateriell og bøker 7 413 7 303 12 188 4 885 19 402 14 443
Reparasjon og vedlikehold 202 374 0 -374 0 NA
Kjøp av tjenester 811 1 581 438 -1 142 866 9 752
Kurs, konferanse og trykksaker 897 672 670 -2 1 041 235
Øvrige driftskostnader 343 1 106 0 -1 106 0 152
Transport/reise 1 821 1 591 2 959 1 368 4 968 5 626
Overheadkostnader 21 244 22 163 22 509 346 44 404 44 470
Representasjon/markedsføring 148 85 0 -85 0 0
Tilskudd/kontingenter 221 44 0 -44 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 151 -38 0 38 0 NA
Driftskostnader Totalt 34 586 36 135 38 793 2 658 70 730 74 779

Resultat -68     251  -25     466  -36     948  -11     482  -33     277  -33     891  

Resultat (isolert) -8 294 37 586 26 104 -11 482 29 774 26 784

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 38% 50% 84%
Personalkostnadsgrad 47% 46% 46% 47%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 54% 54% 53%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 20.aug.2013

Den eksternt finansierte porteføljen til IMB viser per 31. juli et 
regnskapsmessig overskudd på kr 25,5 mill. Resultatet er 11,5 mill 
lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga. forsinket inntekt. 

Generelt løper de eksisterende prosjektene omlag som budsjettert. 
Unntaket er NORBRAIN-prosjektet (nasjonal infrastruktur, NFR), hvor 
det er budsjettert med inntekt på om lag 12,8 mill kr hittil i år. Lange 
innkjøpsprosesser utsetter inntekten, da prosjektmidlene ikke overføres 
før investeringene er utført og regnskapsført. Deler av inntekten vil 
innkreves innen utgangen av 2. tertial. 

Prognose for regnskapsresultatet per 31.12.2013 for den eksternt 
finansierte porteføljen antas å ikke avvike nevneverdig fra opprinnelig 
budsjett. 
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 Institutt for helse og samfunn  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -48 934 -62 668 -62 809 -141 -62 809 -62 668
Salgsinntekter -932 -307 -611 -303 -1 786 -1 524
Tilskudd og refusjoner -38 469 -16 236 -24 636 -8 400 -56 644 -53 878
Investeringer i anleggsmidler 5 -5 0 5 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-21 -12 0 12 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 -15 -4 750 -4 735 -4 750 -4 818
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -5 805 -5 972 -6 228 -256 -13 922 -14 335
Øvrige inntekter -200 -6 402 -9 500 -3 098 -9 500 -9 900
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -47 672 -28 949 -45 724 -16 775 -86 602 -84 456
Varer for videresalg 0 0 0 -0 0 NA
Videresalg Totalt 0 0 0 -0 0 NA
Fast lønn 14 665 17 419 20 919 3 500 38 652 37 989
Overtid 10 53 0 -53 0 NA
Variabel lønn 234 754 195 -559 270 425
Feriepenger, AGA og pensjon 6 650 7 767 8 817 1 050 16 269 16 005
Offentlige refusjoner -995 -897 0 897 0 0
Refusjon frikjøp 0 -75 -265 -190 -730 -186
Kostnad frikjøp 3 042 -195 2 203 2 398 6 553 6 666
Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 1 291 2 286 1 434 -852 3 891 3 923
Øvrige personalkostnader 1 461 878 422 -457 1 014 1 179
Personalkostnader Totalt 26 358 27 989 33 724 5 735 65 919 66 001
Av - og nedskriving 21 12 0 -12 0 0
Kostnader vedr. lokaler 30 44 0 -44 0 NA
Driftsmateriell og bøker 105 406 0 -406 0 0
Reparasjon og vedlikehold 0 4 0 -4 0 0
Kjøp av tjenester 2 107 5 619 3 166 -2 453 8 368 9 184
Kurs, konferanse og trykksaker 1 164 1 302 947 -355 2 730 2 255
Øvrige driftskostnader -366 222 0 -222 0 -33
Transport/reise 1 805 2 564 3 529 965 10 905 10 363
Overheadkostnader 9 448 8 928 11 352 2 424 21 968 21 773
Representasjon/markedsføring 64 314 1 -313 194 349
Tilskudd/kontingenter 1 401 66 0 -66 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 847 647 0 -647 0 792
Driftskostnader Totalt 16 626 20 129 18 995 -1 133 44 166 44 683

Resultat -53     623  -43     499  -55     814  -12     315  -39     326  -36     440  

Resultat (isolert) -4 688 19 169 6 995 -12 174 23 483 26 228

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 31% 50% 61% 150%
Personalkostnadsgrad 55% 66% 62% 58%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 34% 38% 42%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 21.aug.2013

Den eksternt finansierte aktiviteten ved Helsam hadde ved 
utgangen av mai et regnskapsmessig overskudd på 43,6 mill, et 
avvik mot budsjett på 12,6. Avviket skyldes i hovedsak feil 
periodisering av inntekter av kjente prosjekt og budsjetterte ikke 
kjente prosjekter (dummyprosjekter). 
Dummyprosjektene ble periodisert gjennom året, mens de burde 
vært periodisert til 3. tertial. 

Inntekt: 
Inntektsavviket er på 16,7 mill og skyldes feil periodisering av 
dummyprosjekt (6,9), overføringene til SME fra HOD utgjør 5,8 
mill og resten 4,8 har NFR eller andre finansiører. 

Lønn: 

Personalkostnedene viser et avvik på -5,7 mill. 
Feilperiodiseringen fra dummyprosjektene utgjør -3,8, mens 
forsinkelser i forhold til planene utgjør resten. 

Drift: 

Drift i prosjektene er 1,0 mill over budsjett. Alt skyldes 
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koloskopikjøp til to prosjekter i Heled (2,5). Resten av 
prosjektene har et underforbruk som står i forhold til den 
reduserte personalkosten. Kostnaden til overhead er også 
redusert av samme grunn. 

25 prosjekter 31.12.2012 er stengt og til nå er det kommet 27 
nye til. Helsam har 163 propsjekter, 7 finansiert av EU, 39 av 
NFR/RFF og 117 av andre finansiører. 
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 Institutt for klinisk medisin  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -183 411 -143 610 -143 610 0 -143 610 -143 610
Salgsinntekter -1 393 -2 081 -1 080 1 001 -3 240 -3 240
Tilskudd og refusjoner -40 699 -57 718 -78 671 -20 954 -142 784 -143 758
Investeringer i anleggsmidler 1 149 3 199 1 444 -1 755 1 840 1 840
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-1 599 -1 781 0 1 781 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 -28 0 28 0 0
UiOs egenandel -3 627 5 021 -6 489 -11 510 -11 779 -11 384
Øvrige inntekter 0 -688 -5 306 -4 618 -15 319 -15 319
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -46 170 -54 076 -90 103 -36 027 -171 282 -171 861
Varer for videresalg NA 14 0 -14 0 NA
Videresalg Totalt NA 14 0 -14 0 NA
Fast lønn 32 172 34 746 36 696 1 950 66 790 67 300
Overtid 60 44 0 -44 0 NA
Variabel lønn 775 642 350 -291 580 580
Feriepenger, AGA og pensjon 13 576 14 571 15 538 968 28 287 28 513
Offentlige refusjoner -2 162 -2 196 -491 1 705 -841 -841
Refusjon frikjøp 0 0 -26 -26 -45 -45
Kostnad frikjøp 1 305 403 2 025 1 621 5 031 5 031
Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp NA 566 32 -534 97 97
Øvrige personalkostnader 1 290 596 0 -596 0 0
Personalkostnader Totalt 47 016 49 372 54 125 4 753 99 899 100 636
Av - og nedskriving 1 599 1 781 29 -1 752 50 50
Kostnader vedr. lokaler 167 255 0 -255 0 NA
Driftsmateriell og bøker 8 207 7 593 17 118 9 525 33 406 33 476
Reparasjon og vedlikehold 466 521 146 -375 250 250
Kjøp av tjenester 5 166 19 521 22 857 3 336 43 913 43 913
Kurs, konferanse og trykksaker 1 590 2 004 1 371 -633 2 350 2 350
Øvrige driftskostnader 254 441 -245 -685 -505 -505
Transport/reise 3 096 3 783 3 471 -312 5 966 5 966
Overheadkostnader 11 184 11 480 13 432 1 952 25 122 24 995
Representasjon/markedsføring 509 363 33 -331 60 60
Tilskudd/kontingenter 1 283 79 12 -68 20 20
Prosjektavslutning bidrag 2 612 2 445 0 -2 445 0 NA
Driftskostnader Totalt 36 134 50 268 58 224 7 956 110 632 110 574

Resultat -146     430  -98     033  -121     364  -23     331  -104     361  -104     261  

Resultat (isolert) 36 980 45 577 22 246 -23 331 39 248 39 349

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 54% 68% 98% 181%
Personalkostnadsgrad 51% 47% 48% 50%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 53% 52% 50%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 22.aug.2013

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.07.2013 et 
positivt resultat på 98 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
143,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 45,6 mill. 

2. Kommentar til hovedpostene: 

a. Inntekter: Inntektene var per 31.07.2013 54 mill, mot 90,1 mill i 
budsjettet. Avviket skyldes forsinket fakturering for professorater (25,6 
mill), og forsinket innbetaling til noen av våre større prosjekter (CIR – 
6 mill, Auto-CD 2,5 mill). 

b. Nettoeffekt: Både overheadkostnader på 11,5 mill og EA på 5 mill er 
lavere enn forventet. De budsjetterte tallene per 31.07.2013 var 13,4 
mill i overheadkostnader og 6,5 mill i egenandelinntekter. Årsaken er at 
vi konverteringen medførte en feilaktig tilbakebetaling av EA fra 
prosjektene til basis på 6,6 mill. Dette vil bli reversert. 

c. Fastlønn: Fastlønn per 31.07.2013 var på 34,7 mill. Avviket mot 
budsjett er positivt med 2 mill. 
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d. Total drift: forbruket er på 50,2 mill pr 31.07.2013 mot budsjettert 
58,2 mill. Årsaken er forskyvning i tid av kjøp av forskningstjenester 
fra OUS. 

3. Klinmed har per 31.07.2013 248 ekstern finansierte prosjekter. 43 
NFR, 128 professorater, 13 EU og 64 «øvrige». 

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som kan betegnes som 
«problemprosjekter». 
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 Det medisinske fakultet felles  per juli 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt 143 2 146 2 146 0 2 146 2 146
Salgsinntekter NA 0 -977 -977 -2 930 NA
Tilskudd og refusjoner 0 -3 333 -4 000 -667 -4 180 -4 180
Investeringer i anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -1 -32 -4 28 -5 -5
Øvrige inntekter 0 -50 0 50 0 -2 930
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -1 -3 415 -4 981 -1 566 -7 115 -7 115
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 0 293 667 374 1 226 1 226
Overtid 0 0 0 0 0 NA
Variabel lønn 84 83 1 123 1 041 3 278 3 278
Feriepenger, AGA og pensjon 11 142 588 445 1 405 1 405
Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
Refusjon frikjøp 0 NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Øvrige personalkostnader 2 161 1 920 0 -1 920 0 0
Personalkostnader Totalt 2 257 2 438 2 378 -60 5 909 5 909
Av - og nedskriving 0 0 0 0 0 0
Kostnader vedr. lokaler 0 0 0 0 0 NA
Driftsmateriell og bøker 0 10 0 -10 0 0
Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 NA
Kjøp av tjenester 0 0 0 0 0 0
Kurs, konferanse og trykksaker 0 2 151 149 258 258
Øvrige driftskostnader 0 1 0 -1 0 0
Transport/reise 5 5 29 24 39 39
Overheadkostnader 39 206 424 218 771 771
Representasjon/markedsføring 0 1 0 -1 0 0
Tilskudd/kontingenter 0 0 0 0 0 0
Prosjektavslutning bidrag -733 NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt -689 224 603 379 1 068 1 068

Resultat 1     709  1     393  147 -1     246  2     008  2     008  

Resultat (isolert) 1 567 -753 -1 999 -1 246 -138 -138

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% -3% -66% -41%
Personalkostnadsgrad 45% 95% 93% 92%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 55% 5% 7% 8%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 22.aug.2013

Fakultetsadministrasjonen har for perioden juli 2013 et underskudd på 
ca 1,4 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et 
overskudd på ca 0,1 mill kroner. Avviket på 1,3 mill kroner skyldes i 
hovedsak at første del av NFR’s rammebevilgning til Forskerlinjen ikke 
er overført i sin helhet. Det var også forventet en inntekt på OSCE 
prosjektet som ikke er blitt fakturert. 

Vi har et negativt avvik på ca 1,6 mill kroner på inntekter. Avviket 
skyldes, som forklart ovenfor, at ikke hele NFRs bevilgning til 
Forskerlinjen er blitt overført (0,6 mill kroner). Vi vil i løpet av året 
motta hele bevilgningen. Det er også budsjettert med en inntekt på 
OSCE eksamen (1,0 mill kroner) som ikke er fakturert. 

Vi har et merforbruk på lønn på ca 0,1 mill kroner. Avviket skyldes i 
hovedsak at stipendene på Forskerlinjen er betalt ut tidligere enn 
budsjettert (587’ kroner). I tillegg har vi, men med motsatt effekt, et 
mindreforbruk av lønnsmidler på OSCE prosjektet (godkjenning av 
utenlandsk medisinsk grad) på 0,54 mill kroner. Dette skyldes lavere 
aktivitet på prosjektet i perioden. 

Vi har et positivt avvik på 0,4 mill kroner på drift, som i hovedsak 
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skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettert. 

Vi har per i dag 3 aktive prosjekter. 
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Arkivsaksnummer: 2012/6411 

Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingrid M.Middelthon 

Møtedato:17. september 2013 

 

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

Vedlegg:  

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

2. Oslo 2014: Høringssvar 

 

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

følger forslag til ny overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin.  

 

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

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

problemstillingene/forslagene som fremkommer i studieplanen. Det gjelder: 

1. Justert implementeringsplan for prosjektet 

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

modulplanene 

3. Karakterspørsmålet 

4. Systematisk opplæring i kliniske praktiske ferdigheter 

5. Innføring av mentorordning 

 

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

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

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

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

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

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

til sammen ca 100 personer.  

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

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

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

aasefr
Text Box
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Styringsgruppen 

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

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

supplert med representanter fra universitetssykehusene, Elisabeth Søyland fra Oslo 

universitetssykehus og Torbjørn Omland fra Akershus universitetssykehus.  

 

På grunn av utvidelsen med representanter fra universitetssykehusene har styringsgruppen 

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

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

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

møtene. 

 

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

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

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

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

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

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

Lundin som ny prosjektleder. Ingrid Middelthon er prosjektsekretær. 

 

Vurdering: 
 

Fremdriftsplanen for implementering av Oslo 2014 

Det vises til studieplandokumentet s. 53-54. 

 

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

til i implementeringen av revidert studieplan:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Programrådets rolle i revisjonsarbeidet 

Det vises til studieplandokumentet s. 53-54. 

 

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

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

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

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

studentrepresentanter og to administrativt ansatte.  

 

Programrådet har blant annet et overordnet ansvar for følgende:  

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

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

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

vurderingsformer, og læringsmiljø i programmet.  

 

Prosjektgruppen mener at fakultetsstyret bør delegere oppgaven med å gjennomgå og 

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

programrådet.  

 

Karaktersystemet i ny studieplan 

Det vises til studieplandokumentet s. 39-41. 

 

I studieplandokumentet er det skissert fire løsninger for karakterspørsmålet: 

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

av karaktersystem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlemmene i prosjektgruppen foreslår alternativ 4. 

 

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

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

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

premiss for studiet.   

 

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

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

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

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

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

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes. 

Strukturert opplæring i praktiske, kliniske ferdigheter 

Det vises til studieplandokumentet s. 45-46. 

 

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

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

10. semester.  

 

Innføring av mentorordning 

Det vises til studieplandokumentet s. 47. 

 

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

legger opp til 3-4 møter per studieår. 

 

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

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

bestått/ikke-bestått. 

 

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

for Oslo 2014: 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014 

 

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

derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til programrådet 

 

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

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

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

Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. 

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes. 

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

ferdigheter som en del av revidert studieplan 

 

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

som en del av revidert studieplan 

 

6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
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 Innledning 

 
Fakultetsstyret vedtok 18.12.12 at studieplanen for profesjonsstudiet i medisin skal revideres. 

Fakultetsstyrets vedtak var som følger: 

 
1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjøres en revisjon av studieplanen i medisin på bakgrunn av 

de føringer som skisseres i arbeidsgruppens rapport  

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for revisjonen:  

 Frode Vartdal, dekan  

 Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet  

 Bjørn Hol, fakultetsdirektør  

 Monica Bakken, studiedirektør UiO  

3. Styringsgruppen skal i tillegg oppnevne en studentrepresentant til styringsgruppen  

4. Fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å styre den organisatoriske delen av 

revisjonsarbeidet.  

5. Fakultetsstyret tar redegjørelsen om økonomi til orientering.  

6. Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte fremdriftsplanen for revisjonen. Det innebærer at 

revisjonsarbeidet starter i desember 2012 og at ny studieplan skal være ferdig implementert i 

2016.  

7. Fakultetsstyret skal orienteres om arbeidets fremdrift og hvilke eventuelle organisatoriske 

beslutninger som tas underveis, men tilrår at universitetssykehusene inviteres i 

prosjektgruppen.  

 
Styringsgruppen 
Styringsgruppens leder er Ingrid Os. 

 

Julia Brox Skarnes er oppnevnt som studentrepresentant. Styringsgruppen er i tillegg 

supplert med representanter fra universitetssykehusene, Elisabeth Søyland fra Oslo 

universitetssykehus og Torbjørn Omland fra Akershus universitetssykehus.  

 

Det har vært holdt tre møter i styringsgruppen. Knut E. A. Lundin har vært observatør på 

noen av møtene. 

 
Prosjektgruppen 
Prosjektgruppens medlemmer er: 

Jan Frich (prosjektleder), Anette Løken Eilertsen, Edvard Hauff, Elin Olaug Rosvold,  

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

Bjørnland, Kristin Wium, Lars Aabakken, Mette Brekke, Pål Gulbrandsen og Guro Valen,  

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

 

Prosjektgruppen har hatt fire møter.  

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

Lundin som ny prosjektleder. Ingrid Middelthon er prosjektsekretær. 

Det har vært holdt til sammen ni informasjonsmøter. Seks av disse i januar som en 

innledning til revisjonen og tre i forbindelse med høringsforslaget. I april 2013 ble det 

arrangert et studieplanseminar hvor man samlet undervisningsledere, semesterledere, 
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studenter, administrativt ansatte, brukerorganisasjoner, Oslo kommune, sykehusene i Oslo-

området og andre aktuelle aktører, til sammen ca 100 personer.  

De fleste fagutvalg har gitt skriftlige innspill til revisjonen, i tillegg til andre sentrale aktører 

som for eksempel studentene. I løpet av juni ble det gjennomført en høring av utkast til ny 

studieplan med god respons.  
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Liste over begreper og definisjoner 
 

Blokkundervisning: Måte å organisere en integrert undervisningsplan på hvor ett og 

samme læringsområde undervises fra ulike fag. Man skiller mellom organbasert og 

funksjonsbasert blokkundervisning.  

Bologna-prosessen: Er et samarbeid mellom europeiske utdanningsministre som startet i 

1999 da Bologna-deklarasjonen ble undertegnet. Målet med prosessen er å øke mulighet for 

mobilitet gjennom å samordne gradsstruktur og etablere felles standarder innen utdanning.  

Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlaget som fører fram til en 

emnekarakter. 

Elektiv periode: Periode i medisinstudiet som er satt av til elektive/valgfrie emner.  

Emne: Et emne er en studiepoenggivende enhet som inngår i et studieprogram eller en grad. 

Et emne vurderes særskilt og sluttkarakteren blir ført på vitnemål/karakterutskrift. 

Emnebeskrivelse: Emnebeskrivelser gjelder de enkelte emner et studieprogram er 

sammensatt av. De gir en nærmere beskrivelse av innhold, læringsmål og organisering av 

undervisning/eksamen i ett bestemt emne.  

Emnekarakter: En emnekarakter er karakteren for et emne, og skal skal føres på 

vitnemål/karakterutskrift. Hvis det er flere delemner som inngår i et emne, vil karakteren 

framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene. 

Fag: Et fag eller undervisningsfag viser til et avgrenset fagområde som undervises i et 

studieprogram. Det er Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet som beslutter hva som 

regnes som et fag i profesjonsstudiet i medisin.  

Fagplan: En fagplan er en beskrivelse av innhold, forventet læringsutbytte, plassering, og 

undervisnings- og eksamensformer i et fag.  

Fagplanutvalg: Et fagplanutvalg er et rådgivende organ for undervisningslederen i faget. 

HELSAM: Institutt for helse og samfunn. 

Hovedkarakter: Med hovedkarakter menes en samlekarakter som gis for hele 

studieprogrammet ved tildeling av grad. 

IMB: Institutt for medisinske basalfag. 

Kbl: Forkortelse for kasuistikkbasert læring.  

KLINMED: Institutt for klinisk medisin. 

Kvalitetsreformen: Kvalitetsreformen er en reform i høyskole- og universitetssektoren 

som ble vedtatt av Stortinget i 2001 og implementert fra 2003. Reformen innebar bl.a. en ny 

gradsstryktur (bachelor- og mastergrad, og phd), standardisering av karakterskalaer og en 

overgang til studiepoeng. Innholdet i reformen er i tråd med Bologna-prosessen.  
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Læringsmål: En overordnet, generell beskrivelse av hva studentene skal kunne etter 

avsluttet program, emne eller fagbolk. 

Læringsutbytte: Læringsutbytte beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse, og gir uttrykk for hva student forventes å kunne etter fullført emne eller 

studieprogram.  

Mappeeksamen: En mappeeksamen består av flere mappebidrag. Mappebidrag er en 

oppgave studenten arbeider med underveis i studiet. Det totale antall mappebidrag innenfor 

et fag eller tema utgjør en eksamensmappe. Mappeeksamen er en individuell eksamen der et 

eller flere mappebidrag som studenten har utført individuelt i løpet av modulen leveres som 

eksamensmappe til sensurering/godkjenning.  

Medisinsk simulering: Studentene trener på kliniske kasus og situasjoner hvor pasienter 

ikke benyttes, men erstattes av standardisert pasient, simulator eller lignende.  

Modul: En modul er en studieadministrativ enhet som er definert gjennom et gitt antall 

uker og som representerer en organisatorisk ramme for undervisnings- og 

eksamensaktiviteter.  

Moduluke: En moduluke viser til en bestemt uke i en modul. 

Muntlig klinisk eksamen: Kandidaten møter en reell pasient. Formålet med eksamenen 

er at kandidaten skal vise evne til å ta opp relevant anamnese, gjøre en klinisk undersøkelse 

og resonnere rundt dette. Kommunikasjonsferdigheter utgjør også en del av 

bedømningsgrunnlaget.  

Obligatorisk undervisning: Med obligatorisk undervisning menes undervisning med 

pliktig fremmøte, og hvor man må ha et bestemt prosentvis oppmøte for å få godkjent 

undervisningsaktiviteten. Programrådet bestemmer retningslinjer for obligatorisk 

undervisning. Forelesninger vil ikke kunne være obligatoriske.  

OSCE: OSCE er et akronym for ”objective structured clinical examination”; en 

eksamensform hvor studenten skal løse oppgaver, praktiske eller teoretiske, på flere 

stasjoner.  

Pbl: Forkortelse for problembasert læring. 

Programråd: Programrådet er et rådgivende organ for studiedekanen. Programrådet skal 

virke for å bedre studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng innad 

i profesjonsstudiet i medisin. 

Studieplan: En studieplan gir en nærmere beskrivelse av innhold i og organisering av 

studieprogrammer som ikke omfattes av nasjonale rammeplaner. Studieplaner beskriver 

forventet læringsutbytte, studieprogrammets varighet, omfang og nivå, arbeids- og 

undervisningsformer og vurderingsformer. 

Studieprogram: Et studieprogram er en gitt samling emner som studenter kan tas opp til 

og få studierett på. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke nytt 

opptak for å ta nye emner innenfor studieprogrammet 
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Studieår: Et studieår skal i henhold til European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) innebære 1500-1800 timers arbeidsinnsats. Når det gjelder profesjonsstudiet i 

medisin består studieåret av 40 uker organisert undervisning, og studentene forventes en 

arbeidsinnsats på 1800 timer per studieår (45 timer/uke).  

Semester: Et semester brukes om halvparten av et studieår (høstsemester/vårsemester).  

Studiepoeng: Som følge av Bologna-prosessen følger studiepoeng en europeisk standard, 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ett studieår tilsvarer 60 

studiepoeng (”credits”). Ett studiepoeng tilsvarer normalt en arbeidsinnsats på 25-30 timer.  

Studium: Et studium er er fagområdet som et gitt studieprogram eller kandidatbenevnelse 

er tilknyttet (for eksempel ”medisistudiet”) 

Tbl: Forkortelse for teambasert læring. 

Ukeekvivalent: Ukeekvivalent (UE) er et begrep som brukes i forbindelse med 

dimensjonering av fag innen enkelte emner, moduler og studieprogram. Omfanget av en 

ukeekvivalent er samsvarende med normen for en undervisningsuke. Der flere fag undervises 

parallelt eller integrert kan en ukeekvivalent fordeles over flere uker. Begrepet blir dermed et 

uttrykk for hvor mange timer et fag kan undervise innen en gitt modul/emne.  

Undervisning: All faglig virksomhet rettet mot studentene for å utvikle kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger. 

Undervisningsuke: Det finnes en norm for hvor mye timeplanfestet undervisning man kan 

legge inn i en gitt uke, sett fra en enkelt students perspektiv. Normen i Oslo 2014 vil være 

inntil 20 timer timeplanfestet undervisning per uke, hvor inntil åtte timer kan være 

forelesninger. Timeplanfestet undervisning skal normalt finne sted mellom kl. 07.00 og kl. 

18.00. I praksisperioder og vakttjeneste kan det gjøres unntak fra denne hovedregelen.  

Undervisningsleder: Undervisningsleder er en person som har ansvar for å koordinere 

undervisningen i ett bestemt fag. Undervisningsleder oppnevnes av studiedekan.  

Utdanningsleder: Er en person som er tiltenkt å ha en overordnet koordinerende funksjon 

for undervisning ved det enkelte institutt.  
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Bakgrunn 
 

Til grunn for vedtaket om revidering av studieplanen i medisin lå en kartlegging som ble 

gjennomført i løpet av høsten 2012. Kartleggingens primære fokus var studieplanens faglige 

innhold og pedagogiske orientering. I tillegg så man på organisasjonsmodellen for studiet, 

faglig og administrativt. Eksisterende læringsmål for profesjonsstudiet ble revidert i 2012. 

Disse inngår også i premissene for forslaget til revidert studieplan.  

 

Kort oppsummert la fakultetsstyret følgende føringer til grunn for revisjonen: 

 
Faglig 
 Integreringen mellom basalfag, kliniske- og samfunnsmedisinske fag skal bedres og 

organiseres hensiktsmessig 

 Forekomsten av fragmentering av fag skal reduseres  

 Det skal sikres at relevante fag ikke er underrepresentert i forhold til den medisinske 

utviklingen 

 Føringer fra myndighetene skal gjenspeiles i utdanningen. Det innebærer økt fokus på 

behandlingsforløp, samhandling, brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid. 

 Undervisning med utgangspunkt i primærhelsetjenesten skal styrkes 

 Opplæring i kliniske ferdigheter skal styrkes 

 Mester/svennlæring i klinisk praksis skal videreføres 

 Utvikling av profesjonsidentitet skal styrkes. Innføring av en mentorordning er et 

virkemiddel i så henseende 

 Samsvaret mellom eksamens- og undervisningsformer skal styrkes 

 Det skal legges til rette for samhandling og tverrprofesjonelt samarbeid 

 Karaktersystemet skal vurderes som en del av revisjonen 

 
Pedagogikk 
 Undervisningen skal primært være studentaktiviserende, men læringsformene kan 

variere og man går bort fra modellen med problembasert læring (pbl) som pedagogisk 

førende læringsform 

 Undervisningsform skal tilpasses emnet det til enhver tid undervises i 

 Digitale ressurser og medisinsk simulering skal benyttes i undervisningen i økende grad 

 
Organisering 
 Semesterinndelingen av studiet skal erstattes med en modulinndeling. Med moduler 

menes større, tidsavgrensede undervisningsperioder. 

 Det skal innføres elektive emner  

 Prosjektoppgaven skal utvides til en masterekvivalent oppgave på 20 studiepoeng 

 Praksisperiodene skal struktureres og forbedres kvalitetsmessig med klare læringsmål, 

rutiner for systematiske tilbakemeldinger og evalueringer 

 Organiseringen av studiet skal styrkes, særlig med hensyn til utdanningsledelse 

 Det skal etableres systemer for overvåking av studieplanen og dens innhold 

 Det skal etableres systemer for å ivareta og kvalitetssikre det overordnede, strategiske og 

samordnende arbeidet med studiet 

 Det skal legges til rette for at studiet skal kunne videreutvikles suksessivt etter behov 
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Revidert studieplan: Hvor går vi? 
Det grunnleggende prinsippet for organiseringen av den eksisterende studieplanen, Oslo96, 

var vertikal integrasjon. Ambisjonen var å integrere undervisning i basalfag og 

kliniske/parakliniske emner innen samme organsystem. Pbl ble brukt som et gjennomgående 

pedagogisk virkemiddel. Det ble gjort dels for å legge til rette for mer studentaktiviserende 

undervisning, men også for å fremme integrasjon.  

 

En hovedidé i forslaget til revidert studieplan er å konsentrere fagene noe mer. Samtidig 

opprettholdes prinsippet om vertikal integrasjon innen kliniske og parakliniske fag, 

medisinsk etikk, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Planen skal fortsatt ha et betydelig 

innslag av horisontal integrasjon.  

 

I de to første årene skal den humane biologien undervises organisert rundt organsystemer. I 

midten av studiet vil det være en klinisk integrert modul, før ”småfagene” undervises. 

Praksisperioder i allmennmedisin og på sykehus videreføres, og det siste året skal være et 

andre integrert klinisk semester.  

 

Den reviderte planen vil i større grad realisere ambisjonen om spirallæring. Det skjer ved at 

studentene først får kjennskap til hele det friske mennesket, de møter så læring om vanlige 

sykdommer og kliniske problemstillinger, og deretter mer spesialisert klinikk og mulighet for 

fordypning.  
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Organisatoriske rammer for et revidert studium 

Krav til medisinstudiets omfang 

Et studieår skal i henhold til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

innebære 1500-1800 timers arbeidsinnsats. Når det gjelder profesjonsstudiet i medisin 

består studieåret av 40 uker organisert undervisning. I tråd med standarden ved andre 

norske medisinske studier forventes studentene en arbeidsinnsats på 1800 timer per studieår 

(45 timer/uke).  

I europeisk sammenheng stiller yrkeskvalifikasjonsdirektivet krav til medisinstudiets 

omfang. EU-kommisjonen har nylig tolket bestemmelsen om medisinstudiet slik at studiet 

skal ha både et omfang på 6 år og innbefatte 5500 timers ”training”.1 Kravet er blitt tolket 

som at man må kunne dokumentere studieplanfestet læringsaktivitet på minimum 5500 

timer. Et revidert studium må derfor synliggjøre læringsaktiviteter tilsvarene dette 

minstekravet. 

Det pågår nå et arbeid med å omstrukturere legers spesialistutdanning i Norge, og det 

foreligger et forslag fra Helsedirektoratet.2 Direktoratet legger til grunn at den medisinske 

grunnutdanningen fortsatt skal være ha et omfang på seks år og skal gi en grunnleggende 

basiskompetanse som alle leger må ha.  

Organisatoriske rammer 

Semestrene i den eksisterende studieplanen er like lange (20 uker), med unntak av 

semestrene 4A/B og det sammenslåtte 11/12. semester. Semestrene er identiske med studiets 

emner (de studiepoenggivende enheter), noe som ikke alltid er like hensiktsmessig. For 

eksempel vil høstesemesteret i eksisterende studieplan alltid strekke seg over jul/nyttår, slik 

at eksamen kommer tidlig i januar. Ved å operere innen videre rammer enn semestre på 20 

uker kan man iverksette mer hensiktsmessige kliniske rotasjonsordninger i de store kliniske 

fagene som indremedisin og kirurgi.  

En forutsetning for revisjonen var at man skulle etablere en ny organisatorisk ramme for 

studiet. Semesterinndelingen av studiet, hvor semestrene er identiske med emnene, skulle 

erstattes med en modulinndeling. I revidert studieplan er det lagt til grunn at studiet 

organiseres i åtte moduler.  

Modul, semester og emne er nøkkelbegreper for studiets organisatoriske rammer:  

 En modul er en studieadministrativ enhet som er definert gjennom et gitt antall uker og 

som representerer en organisatorisk ramme for undervisnings- og eksamensaktiviteter. 

Det er planlagt åtte moduler i revidert studium  

                                                        
1 Kapittel. 8.5.3: Evaluation of the professional qualifications directive (Directive 2005/36/EC): 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-
200536ec_en.pdf 
2 Fremtidens legespesialister: En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og –innhold. IS-2079. 
Oslo Helsedirektoratet, 2013: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-
legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-spesialitetsstruktur-og-innhold/Sider/default.aspx   
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 Et semester brukes om halvparten av et studieår (høstsemester/vårsemester), men vil 

ikke lenger ha status som studiepoenggivende enhet (emne)  

 Et emne er en studiepoenggivende enhet som inngår i et studieprogram eller en grad. 

Man oppnår studiepoengene i et gitt emne gjennom bestått eksamen. Det kan være flere 

emner i en modul  

Hovedstruktur 

Figuren gir en fremstilling av hovedstrukturen i den reviderte studieplanen:  

 

Kjerneplan 

En revidert studieplan vil bestå av uker satt av til eksamen, tid til examen philosophicum, 

elektive perioder og uker satt av til å arbeide med prosjektoppgaven. Begrepet ”kjerneplanen” 

brukes om ukene med felles undervisning. Nedenfor er en oppstilling av fordelingen av de 

ulike elementene i revidert plan (ukeekvivalenter (UE) og studiepoeng (ECTS)), 

sammenliknet med Oslo96: 

 Revidert plan Oslo96 
 UE ECTS UE ECTS 
Komponent     
Kjerneplan 204 320 212 332 
Eksamen 13 - 13 - 
Exphil 4 10 4 10 
Elektive emner 7 10 - - 
Prosjektoppgave 12 20 11 18 
     
Totalt 240 360 240 360 
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Elektive emner/perioder 

I revidert studieplan skal det innføres obligatoriske elektive (valgfrie) emner. Det må således 

etableres egne perioder for avvikling av disse. Det er også lagt inn fire elektive perioder som 

er sammenfallende i tid for alle kull (januar). Periodene skal kunne brukes til elektive emner 

og selvstendig vitenskapelig arbeid, (prosjektoppgaven). I modul 5 er det i tillegg lagt inn en 

periode på fire uker øremerket arbeid med prosjektoppgaven. Med denne organiseringen av 

studiet håndterer man utfordringen som følger av at eksisterende høstsemestre strekker seg 

over jul/nyttår. Ved å ha felles perioder for valgfrie emner vil man i tillegg kunne ha en 

studentgruppe bestående av flere kull, noe som gjør at tilbudet innen elektive emner kan 

være mer differensiert. Det er satt av totalt 7 uker til elektive emner i planen.  

Undervisningsuke 

Normen i Oslo96 for mengden timeplanfestet undervisning per undervisningsuke for den 

enkelte student, var inntil 15 timer per uke. Maksimalt 5 timer kunne være forelesninger. De 

15 timene var ment å inkludere tid til arbeid i pbl-gruppene. UiOs medisinstudie har et 

relativt lavt antall timeplanfestede undervisningstimer per uke, sammenlignet med andre 

studiesteder.  

Normen for en undervisningsuke i Oslo 2014 vil være 20 timer undervisning i gjennomsnitt 

per uke, hvor inntil 8 timer kan være forelesninger. Med en time regnes undervisning 

inkludert pause, dvs. 45 minutter undervisning og 15 minutter pause per undervisningstime. 

Gitt en forventet arbeidsinnsats på 45 timer per uke, vil det være satt av 25 timer til 

egenstudier hver uke.  

Omfanget av undervisning i en undervisningsuke må avstemmes med hvilke pedagogiske 

metoder som brukes. Hvis man bruker pbl, vil det være nødvendig å timeplanfeste tid til 

egenstudier mellom de to pbl-gruppemøtene, noe som også gjelder ved bruk av kbl og tbl. 

Strukturerte læringsaktiviteter i form av obligatorisk journalopptak, vakttjeneste eller e-

læringsaktiviteter må timeplanfestes. Under praksisperiodene på sykehus og i 

allmennpraksis forventes det en samlet arbeidsinnsats på 45 timer per uke, og at studenten 

deltar i klinisk arbeid ut over 20 timer per uke.  

Timeplanfestet undervisning skal som hovedregel finne sted på dagtid mellom kl. 07.00 og 

kl. 18.00. Det vil imidlertid kunne gjøres unntak fra regelen, for eksempel i forbindelse med 

praksisperioder og ved vakttjeneste.  

Ukeekvivalent 

Ukeekvivalent (UE) er et sentralt begrep som er brukt i forbindelse med dimensjonering av 

fag innen emner, moduler og i studieprogrammet som helhet. Omfanget av en ukeekvivalent 

er samsvarende med normen for en undervisningsuke. Hvis et fag disponerer 1 ukeekvivalent 

i en modul vil faget kunne legge inn timeplanfestet undervisning i løpet av modulen på inntil 

20 timer, hvor inntil 8 timer kan være forelesninger. Ukeekvivalenter kan sammenliknes med 

en valuta som undervisningsfagene gis og som kan brukes til og ”kjøpe” tid i timeplanen til 

den enkelte student.  

Som regel vil flere fag undervises parallelt eller integrert, noe som gjør at en ukeekvivalent 

ofte vil fordeles over flere undervisningsuker i løpet av en modul. Ulike fag vil dessuten 

kunne gå sammen om timeplanfestede undervisnings- og læringsaktiviteter. Fagene vil da 

dele tiden mellom seg. Eksempelvis vil to fag kunne arrangere ett felles seminar over to 

timer, og ”spleise” på tiden med en time hver de ukeekvivalentene faget disponerer.  
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Hvis studenter undervises i mindre grupper vil omfanget av undervisning hvert fag yter 

samlet kunne være mer enn 20 timer. En ukeekvivalent ses fra den enkelte students 

perspektiv. Hvis man deler et kull opp i mindre grupper som undervises hver for seg to timer 

parallelt eller i serie, vil man som fag ikke bruke mer enn to timer fra sine ukeekvivalenter på 

denne aktiviteten. Hvordan man legger opp undervisningen i det enkelte fag vil således ha 

konsekvenser for det samlede volumet av undervisning faget yter innen rammen av en 

ukeekvivalent.  

I Oslo96 var det opprinnelig avsatt 12 uker til arbeidet med prosjektoppgaven. Det er siden 

lagt inn et kurs i kunnskapshåndtering i den første av de 12 ukene. Kurset var ment å gi 

studentene et grunnlag for effektivt å kunne innhente og kritisk vurdere litteratur. Dette 

kurset er siden blitt del av det nye faget Kunnskapshåndtering, ledelse og 

kvalitetsforbedring (KloK), og er ført inn som en del av kjerneplanen. 

Studiedager 

I Oslo96 ble det innført en fast studiedag i hver uke. Hovedbegrunnelsen for studiedagen var 

pbl-undervisningen. Kullene er blitt større og pbl er delvis avviklet i enkelte semestre. 

Kliniske fag har gitt entydige tilbakemeldinger om at faste ukentlige studiedager for hele 

kullet skaper utfordringer for gjennomføring av klinisk undervisning. I revidert studieplan 

utgår faste ukentlige studiedager, men det skal være minst fem frittstående studiedager per 

semester. Studiedagene kan legges inn i ukene avhengig av det pedagogiske opplegget.  

Eksamensuker 

Eksamen er ikke definert som undervisningstid fordi avvikling av eksamen som regel er en 

fellesaktivitet. Eksamensukene er synliggjort i planen. Omfanget av antall uker til eksamen er 

13 uker og er identisk i Oslo 96 og i revidert plan. 

Undervisningsfag 

Et undervisningsfag viser til et avgrenset fagområde som undervises i medisinstudiet og som 

er tildelt et bestemt antall ukeekvivalenter i studiet.  

Det er Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet som beslutter hva som regnes som et 

undervisningsfag i profesjonsstudiet i medisin.  

Det er i dag 30 undervisningsfag i studiet med følgende fordeling på Institutt for medisinske 

basalfag (IMB), Institutt for klinisk medisin (KLINMED) Institutt for helse og samfunn 

(HELSAM).  

 IMB: Anatomi, ernæringslære, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinsk statistikk og 

medisinske atferdsfag. 

 KLINMED: Anestesiologi, barnesykdommer, farmakologi og toksikologi, fysikalsk 

medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, hudsykdommer, 

immunologi, indremedisin, kirurgi, klinisk biokjemi og fysiologi, medisinsk genetikk, 

medisinsk mikrobiologi, nevrologi, patologi, propedeutikk, psykiatri, radiologi, 

rettsmedisin, øre-nese-hals og øyesykdommer. 

 HELSAM: Allmennmedisin, samfunnsmedisin, medisinsk etikk, kunnskapshåndtering, 

ledelse og kvalitetsforbedring (KloK) 

Det er kommet henvendelser fra representanter for en rekke medisinske fagområder som 

ønsker å ha status som eget undervisningsfag i studiet, som ”klinisk informatikk” og andre 

etablerte medisinske spesialiteter. Revmatologi er egen medisinsk hovedspesialitet, men 
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sorterer i eksisterende studieplan inn under undervisningsfaget indremedisin. 

Undervisningen i onkologi gis i stor grad innen rammen av kirurgi. Rus- og 

avhengighetsmedisin har som tema vært undervist under psykiatri, men er fra 2012 etablert 

som egen medisinsk hovedspesialitet. Det finnes en rekke andre medisinske 

hovedspesialiteter hvor det kunne være legitimt å ønske status som eget undervisningsfag 

som for eksempel barne- og ungdomspsykiatri, onkologi, klinisk nevrofysiologi, nevrokirurgi 

og ortopedi. 

Dagens undervisningsfag er historisk betinget. Sett fra det enkelte fagområdets ståsted kan 

det synes hensiktsmessig å ha status som eget undervisningsfag, men fra et 

studieadministrativt synspunkt vil en økning i antall undervisningsfag resultere i at 

kompleksiteten i organisasjonen øker ytterligere og at studieplanen blir mindre fleksibel. 

Antall undervisningsfag i studiet foreslås ikke økt, men dette forutsetter samtidig at alle 

fagområder gis plass i undervisningen. Nevrokirurgi, ortopedi og deler av onkologien vil 

eksempelvis sortere under kirurgiske fag; klinisk nevrofysiologi under nevrologi; revmatologi 

vil sortere under indremedisinske fag; rus- og avhengighetsmedisin og barne- og 

ungdomspsykiatri undervises under undervisningsfaget psykiatri. 

Fagene anatomi, ernæringslære, fysiologi og medisinsk biokjemi er i forbindelse med 

revisjonen håndtert som en enhet kalt ”humanbiologi”, fordi undervisningen historisk sett 

har vært integrert rundt organsystemer og det har vært krevende å avklare omfanget av det 

enkelte fag. Alle fag som skal ha status som egne undervisningsfag i studiet må imidlertid ha 

spesifisert antall ukeekvivalenter. Som ledd i revisjonen forventes det derfor at slike vil 

foreligge for hvert av fagene som per i dag inngår i humanbiologi.  

Endringer i betegnelser på undervisningsfag 

Når det gjelder store undervisningsfag som indremedisin, kirurgi og psykiatri mener 

prosjektgruppen at det vil være hensiktsmessig å bruke betegnelsene ”indremedisinske fag”, 

”kirurgiske fag” og ”psykiatriske fag” for å tydeliggjøre at undervisningsfaget favner om flere 

fagområder.  

Prosjektgruppen foreslår at undervisningsfaget hudsykdommer gis betegnelsen ”Hud- og 

veneriske sykdommer”, etter ønske fra faget.  

Prosjektgruppen foreslår at undervisningsfaget farmakologi og toksikologi gis 

betegnelsen”Farmakologi”, etter ønske fra faget.  
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Dimensjonering 
En forutsetning for å kunne gjøre en revisjon er at det finnes en måte å bestemme omfanget 

av ulike fag i studieplanen. I revisjonen vil totalrammen i kjerneplanen reduseres for å skape 

plass for elektive emner og en utvidet prosjektoppgave. Som følge av dette må 

undervisningsfagenes bidrag i kjerneplanen dimensjoneres på nytt. En økning av 

undervisningsuken fra 15 til 20 timer vil samtidig innebære at omfanget av en ukeekvivalent 

øker, slik at en reduksjon av et fags ukeekvivalenter ikke nødvendigvis betyr at undervisning i 

faget må reduseres. 

Utfordringer 
Det foreligger tabeller over fagenes opprinnelige dimensjonering i Oslo96. Disse tabellene er 

om lag 20 år gamle og studieplanen har utviklet seg siden den gang. Det medisinske fakultet 

er reorganisert, og et fag som medisinsk genetikk sorterer ikke lenger under IMB, men er 

flyttet organisatorisk til Klinmed. Ved sammenlikning av tidligere timeplaner med dagens, 

finner vi at fag og undervisning er blitt flyttet mellom semestre. Nye fag er vedtatt innført i 

studiet, slik som faget KLoK, uten at det samtidig er gjort justeringer i den overordnede 

oversikten for studiet (det såkalte ”fugleperspektivet” (2011)).  

En tilleggsutfordring ved å bestemme omfanget av fag er at det ikke er samsvar mellom det 

som er definert som undervisningsfag og betegnelsene som er brukt i ”fugleperspektivet”. 

Eksempelvis har man siden Oslo96 operert med samlebetegnelser for en del basalfag, og dels 

kalt dette ”biologiske basalfag” eller ”Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring”, slik at det ikke 

er lett å identifisere antall ukeekvivalenter de enkelte basalfag leverer inn i studieplanen. 

Betegnelsen ”akuttmedisin” er brukt om ulike undervisningsaktiviteter, uten at ett bestemt 

undervisningsfag er utpekt som ansvarlig for undervisningen. 

Oslo 96 – i år 2012 
I arbeidet med revisjonen har vi gjort en detaljert gjennomgang av hele studiet. Vi har måttet 

etablere et bilde av fagenes faktiske dimensjonering, dels basert på gamle tabeller, 

”fugleperspektivet” fra 2011 og en detaljert gjennomgang av timeplaner for alle semestre i 

2012. Vi har observert at det i enkelte semestre er lagt inn undervisning i et omfang som 

ligger 30% høyere enn normen på 15 timer/uke. Det er også eksempler på at enkelte fag har 

lagt inn undervisning i et omfang på 3-4 ganger mer enn hva fagets ukeekvivalenter i 

semesteret skulle tilsi. Slik ekspansjon er i liten grad tatt hensyn til ved dimensjoneringen. 

Timene i ”akuttmedisin” er fordelt på involverte undervisningsfag. 

Ny dimensjonering 

Utgangspunktet for ny dimensjonering er at alle fag nedjusteres noe, med unntak av fag som 

spesifikt skulle styrkes. Forarbeidene til revisjonen legger føringer når det gjelder 

organiseringen av planen og når det gjelder dimensjonering av fag/tema.  
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Tabell. Dimensjoneringen av fag i ukeekvivalenter (UE) i Oslo96 og i revidert plan. 

 Fag UE i Oslo 96 (2012) UE i Oslo 2014 

Allmennmedisin 13 13,5 

KloK 3,5 3,25 

Medisinsk etikk 1,5 1,5 

Samfunnsmedisin 8,5 8,5 

Ernæringslære  59 * 56 

Anatomi   

Fysiologi   

Medisinsk biokjemi   

Medisinsk statistikk 2 2 

Medisinske atferdsfag 8 7,5 

Anestesiologi 3,5 4 

Barnesykdommer 6 5,75 

Farmakologi og toksikologi 6 6 

Fysikalsk medisin og rehabilitering 2 2 

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,5 5,5 

Hudsykdommer 4 3,25 

Immunologi 2 2 

Indremedisin 19 18,5 

Kirurgi 16,5 16,5 

Klinisk biokjemi og fysiologi 5 4 

Medisinsk genetikk 4 4,5 

Medisinsk mikrobiologi 3 3 

Nevrologi 6 5,5 

Patologi 10,5 9,5 

Propedeutikk 2,5 2,5 

Psykiatri 9 8,75 

Radiologi 3 3,5 

Rettsmedisin 1 1 

Øre-nese-hals 3,5 3 

Øyesykdommer 3,5 3 

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” 
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Etter ønske fra representantene for basalfag har vi valgt å ikke spesifisere de enkelte fags 

dimensjonering for ernæring, anatomi, fysiologi og medisinsk biokjemi, men har valgt å 

bruke samlebetegnelsen ”humanbiologi”. Undervisningen i disse fagene har historisk sett 

vært organisert i organblokker og har vært integrert. Alle fag som skal ha status som egne 

undervisningsfag i studiet må imidlertid ha spesifisert antall ukeekvivaltenter og som ledd i 

revisjonen forventes det at slike vil foreligge for hvert av fagene som per i dag inngår i 

humanbiologi.  

Indremedisin og kirurgi er i liten grad nedjustert, fordi vi innen de eksisterende rammene 

forventer en styrking av fagområder som onkologi, palliativ medisin, revmatologi og geriatri.  

Allmennmedisin er gitt noe økt vekt for å ivareta hensynet til at undervisning med 

utgangspunkt i primærhelsetjenesten skulle styrkes og faget vil få en viktig ny oppgave i å 

realisere uketjeneste ved sykehjem i samarbeid med Oslo kommune.  

Enkelte fag, som farmakologi og toksikologi, medisinsk etikk og samfunnsmedisin, har 

samme antall ukeekvivalenter. I lys av at kjerneplanen er blitt redusert med åtte 

undervisningsuker innebærer dette imidlertid en relativ styrking av fagene.  

Radiologi, anestesiologi og medisinsk genetikk er økt noe i omfang. Billeddiagnostiske 

metoder og intervensjon er blitt viktigere, og vi ser et potensial i å integrere deler av 

radiologiundervisningen med undervisningen i anatomi. Medisinsk genetikk er gitt noe mer 

vekt for å ivareta den teknologiske utviklingen innen klinisk medisinsk genetikk. 

Anestesiologi er gitt økt vekt, dels for å undervises i førstehjelp tidlig i studiet.  

Fordelingen av de enkelte fag i hver av modulene vil fremgå av omtalen av modulene og av 

revidert ”fugleperspektiv” (2013) som er vedlagt.  

Dimensjonering av fagene skal monitoreres kontinuerlig i Oslo 2014, blant annet for å sikre 

at studieplanen er i tråd med medisinsk utvikling og prioritering, samt samfunnsmessige 

forventninger til leveranser. 

Forskyvninger mellom instituttene? 

Siden rammeplanen for Oslo96 ble etablert er det kommet til nye fag og fakultetet er 

omorganisert. Omfanget av kjerneplanen reduseres fra 212 til 204 undervisningsuker. Det er 

imidlertid beskjedne endringer i instituttenes relative andel av ukeekvivalenter i 

kjerneplanen.  

Tabell. Endringer i instituttenes andel ukeekvivalenter i kjerneplanen 

 UE (%) i Oslo96 per 2012 UE (%) i revidert plan 

HELSAM 26 (12,5) 26,75 (13,1) 

IMB 73 (34,4) 65,5 (32,1)* 

KLINMED 112,5 (53,1) 111,75 (54,8) 

Sum 212 (100) 204 (100) 

* Undervisningsfaget medisinsk genetikk er flyttet over til KLINMED 

Dimensjonering og prioritering innen det enkelte fag 

Et utgangspunkt for revisjonen var ønsket om en faglig revisjon og nye kompetansekrav. 

Innen hvert enkelt undervisningsfag vil det måtte skje en gjennomgang av hva som 
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undervises i dag, hva som skal undervises og hvilke læringsarenaer som benyttes. En 

hovedføringen for denne prosessen er at vanlige tilstander, grunnleggende problemstillinger, 

prinsipper og mekanismer må vektlegges. Samtidig må man sikre at grunnleggende temaer 

og områder ivaretas i undervisningen. Grunnutdanningen i medisin skal gi et grunnlag for 

senere spesialistutdanning, eller for forskning innen alle deler av medisinen. Undervisningen 

i grunnutdanningen må derfor ligge på et annet og mer grunnleggende nivå enn 

undervisningen i de ulike spesialistutdanninger.  
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Innhold i de enkelte studieår og moduler 
 

Dette kapittelet gir en oversikt over antall undervisningsuker, ukeekvivalenter og 

studiepoeng som inngår i de enkelte av de åtte modulene (M1, M2, M3 …). Det gis i tillegg 

noen føringer og forslag om innholdet i den enkelte modul.  

Integrasjon 

Revidert plan har hatt faglig konsentrasjon som et mål, samtidig som planen opprettholder 

prinsippet om at det i noen grad skal finne sted en vertikal integrasjon innen kliniske fag, 

parakliniske fag, medisinsk etikk, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Den vertikale 

integrasjonen er ivaretatt ved at fag er tildelt ukeekvivalenter i flere moduler.  

 

Innen hver enkelt modul er det lagt opp til horisontal integrasjon. Dette innebærer at 

undervisnings- og læringsaktiviteter bør koordineres rundt tema, organsystemer, oppgaver, 

case eller liknende. Fag som disponerer ukeekvivalenter forventes å etablere integrerte 

undervisningsopplegg. Det er ønskelig at humanbiologi organiseres rundt organsystemer i 

modul 1 og 2, og at flere undervisningsfag går sammen om undervisning i sykdommer i 

bevegelsesapparatet i modul 3. I modul 5 vil flere fag kunne gå sammen om undervisning 

knyttet til rus- og avhengighet.  

 

Allmennmedisin vil ha en sentral rolle i å realisere ambisjonen om å formidle kunnskap om 

behandlingsforløp i helsetjenesten, hvilket vil kreve at deler av undervisningen i 

allmennmedisin skjer i integrasjon med andre kliniske fag.  

 
I tillegg til denne formelle integreringen vil det være ønskelig at det finner sted en organisk 

integrasjon, ved at lærere fra ulike fag bidrar inn i hverandres undervisning uten at dette er 

formalisert i form av ukeekvivalenter.  

 

1. studieår  

 
Modul 1 (1. og 2. sem.): Introduksjon og humanbiologi  
 
Omfang 40 uker (50 stp + EXPHIL03 10 stp) 
 

Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50 stp + EXPHIL03 (10 stp)). I moduluke 0 blir 

studentene mottatt og får orientering om studiet (bibliotek, litteratursøk og studieteknikk), 

før den regulære undervisningen starter i moduluke 1. Emnene i modulen skal gi totalt 60 

studiepoeng. Fire undervisningsuker er satt av til seminarvarianten av examen 

philosophicum (EXPHIL03), som teller 10 studiepoeng. De øvrige emnene teller totalt 50 

studiepoeng. Humanbiologi (anatomi) har ansvar for medisinsk nomenklaturlære.  

 
M1 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 
40 
uker 

(EXPHIL03) 
Statistikk/introemne 
Humanbiologi 
(anatomi, fysiologi, 
med biokj.,ernæring)  
 

(4) 
34 
 

Medisinsk stat. 
Atferdsfag 
Humanbiologi 

2 
0,5 
24,5 

Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
 

0,5 
1 
 

Genetikk 
Mikrobiologi  
Immunologi 
Indremed 
Kirurgi 
 

3 
1 
1 
0,25 
0,25 
 

 Eksamen 2       
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Statistikk, helse og sykdom  
Modulen skal inneholde emnet ”Helse, sykdom og statistikk” som starter i moduluke 1 og 

avsluttes med en eksamen tidlig i modulen. Emnet skal gi 5 studiepoeng. Undervisningen i 

emnet skal være integrert og det skal inngå 2 UE fra medisinsk statistikk, 0,5 UE fra 

atferdsfag, 0,5 UE fra allmennmedisin, 1 UE fra samfunnsmedisin, 0,25 UE fra fagene 

indremedisin og kirurgi, og bidrag fra humanbiologi.  

 

Noen stikkord for innholdet er: Kunnskap innen medisinsk statistikk, begreper om helse og 

sykdom, behandler-pasient-forholdet/bio-psyko-sosial modell, helsevesenets oppbygning, 

kjennskap til vanlige sykdommer nasjonalt og globalt og hvordan disse håndteres i 

helsevesenet og i samfunnet.  

 

Emnet skal dessuten gi studentene kunnskap om ulike profesjoners roller og vise hvordan 

håndtering av sykdom krever tverrfaglig samarbeid. Studentene utplasseres i allmennpraksis 

en dag (evt. to halve dager) i løpet av emnet. Undervisningen struktureres med utgangpunkt i 

minst fire ulike case som illustrerer og tydeliggjør bredden i de utfordringer helsevesenet og 

samfunnet står overfor i møte med helse og sykdom. Emnet må utnytte potensialet for 

flerfaglighet (medisin, odontologi og klinisk ernæringsfysiologi).  

 
Cellebiologi /humanbiologi  
Humanbiologi inkorporerer fagene anatomi, ernæringslære, fysiologi og medisinsk biokjemi. 

Undervisningen skal organiseres slik at det kan etableres et emne i cellebiologi, hvor det er 

eksamen et stykke ut i modul 1. Den videre undervisning i humanbiologi skal integreres 

rundt temaer/organsystemer med egen avsluttende eksamen. Omfang med hensyn til 

fordeling av antall uker og studiepoeng (totalt 45) må bestemmes i modulgruppen. Det kan 

være aktuelt å gjennomføre en test i kjemi tidlig i modulen for å sikre at kunnskapsnivået er 

tilstrekkelig for å kunne følge videre undervisning. 

 

2. studieår  

 
Modul 2 (3. og 4. sem.): Humanbiologi, førstehjelp og propedeutikk 
 

Omfang: 40 uker (60 stp.)  

 
M2 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

40 uker Humanbiologi 
(anatomi, 
fysiologi, med 
biokj., ernæring) 
Propedeutikk 

38 
 

Humanbiologi 
Atferdsfag 
 

30,5 
2,25 

Allmennmedisin 
Medisinsk etikk 
 

0,5 
0,25 
 

Propedeutikk 
Anestesi 
Indremed 
Kir 
Radiologi 

2,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 Eksamen 2       

 

Undervisningen i humanbiologi, hvor man tar inn indremedisin, kirurgi og radiologi foregår 

parallelt og er organisert rundt tema/systemblokker. Det skal inngå et todagers 

førstehjelpskurs som skal arrangeres av anestesi, evt. med bistand fra kirurgi. Den integrerte 

undervisningen i humanbiologi vil ha et omfang på totalt 32 uker, og det arrangeres deretter 

en eksamen (2 uker) (50 studiepoeng). Dernest følger en blokk med propedeutikk, atferdsfag, 

medisinsk etikk, allmennmedisin, indremedisin (0,25 UE) og kirurgi (0,25 UE) på totalt 6 

uker. Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i 
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undersøkelsesmetodikk og anamneseopptak. Oppmøtet til undervisningen er obligatorisk. 

Innlevert og godkjent oppmøteprotokoll er grunnlaget for eksamen (10 studiepoeng).  

 

3. studieår  

 
Modul 3 (5. og 6. sem.): 1. integrerte kliniske modul 
 

Omfang: 36 uker (55 stp).  

 

Modulen har en varighet på 36 uker + 1 ukes kurs i kunnskapshåndtering og prosjekt som er 

lagt i første elektive periode. 

 
M3  Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

36 uker 
 

1. Integr. klin. 
modul  
 

34 
 

Atferdsfag 
Ernæring  

2 
0,5 

Allmennmedisin 
Medisinsk etikk 
KLoK 

1 
0,25 
0,25 

Anestesiologi 
Farmakologi 
Fys.med/rehab 
Hud 
Immunologi 
Indremedisin 
Kirurgi 
Klin biokjem/fys 
Mikrobiologi 
Patologi  
Radiologi  

1 
2 
1 
3 
1 
6,25 
4 
3 
2 
4,5 
2 

 Eksamen 2       

1 Kunnskaps-
håndtering/prosj. 

1   KLoK 1   

 

Modulen integrerer basalfag med kliniske og parakliniske fag og skal gi studentene en 

grunnleggende kompetanse i anamnese, klinisk undersøkelsesmetodikk og kunnskap om 

vanlige indremedisinske og kirurgiske sykdommer. Hudsykdommer undervises i denne 

modulen. Studentene skal lære journalopptak. Det skal være pasientforløpsklinikker som 

viser hvordan vanlige tilstander håndteres på ulike nivåer i helsetjenesten. Rotasjonssløyfer i 

alle fag med bruk av flere sykehus. Man kan legge opp til smågrupper og klinisk rotasjon 

innen modulen, men samtidig søke en tematisk koordinering av undervisning. 

Undervisningen i hudsykdommer konsentreres i 6. semester.  

 

Eksamen i modul 3 avvikles i moduluke 39 og 40 i form av en integrert skriftlig eksamen (del 

I) og en stasjonseksamen i hudsykdommer (del II), som kan arrangeres sammen med del I. 

Muntlig eksamen (del III) vil bestå av en klinisk eksamen i fagene indremedisin og kirurgi, 

hvor hovedvekten vil være anamnese, klinisk undersøkelse og diagnostiske overveielser.  

 

Elektiv periode 1 

 

Omfang: 4 uker (5 stp).  

 

I januar skal første elektive periode på fire uker gjennomføres. For studenter som startet på 

studiet i høstsemesteret og som har fulgt ordinær studieprogresjon vil perioden komme midt 

i modul 3. For studenter som startet på studiet i vårsemesteret vil perioden komme etter 

modul 3. Den elektive perioden vil inneholde et obligatorisk kurs i kunnskapshåndtering og 

prosjekt (om kunnskapshåndtering og prosjektoppgaven) av en ukes varighet og ytterligere 
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tre uker med elektive emner. Når det gjelder kurset ”Kunnskapshåndtering og prosjekt” kan 

det være hensiktsmessig å dele studentgruppen opp i to, slik at kurset arrangeres i to ulike 

uker for ulike kull. Kurset er et emne som må bestås med en test. De øvrige emnene i 

perioden skal telle 5 studiepoeng. Dette kan være metodeemner eller tematiske emner. (Se 

nærmere beskrivelse i kapitlet om elektive perioder.)  

 

4. studieår  
 
Modul 4 (7. sem.): Nevrologi, øye, ØNH mv.  
 

Omfang: 18 uker (27 stp).  

 

Modulen inneholder et integrert emne med vekt på fagene nevrologi, øyesykdommer, 

øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer, klinisk genetikk, farmakologi, patologi, 

allmennmedisin og atferdsfag. Allmennmedisin bidrar til å vise håndtering av pasienter på 

ulike nivåer i helsetjenesten gjennom pasientforløpsklinikker om vanlige tilstander. 

Allmennmedisin har ansvar for praksis ved allmennlegevakt.  

 
M4 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

18 uker Nevrologi, ØNH, 
Øye, mv 

17 Atferdsfag 1 Allmennmedisin 1 Nevrologi 
ØNH 
Øye 
Genetikk 
Farmakologi 
Patologi 

5,5 
3 
3 
1  
1 
1,5 

 Eksamen 1       

 

Eksamen i modul 4 vil bestå av en integrert skriftlig eksamen (del I) som tester alle fag som 

er undervist. Det skal også være en klinisk eksamen (del II), hvor studentene trekkes til å 

komme opp muntlig i ett av de tre kliniske fagene (nevrologi, ØNH, Øye). Det må etableres en 

vekting av fag på den skriftlige eksamen. Gjennom denne løsningen vil alle studenter testes i 

alle fag samtidig som alle testes i kliniske kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.  

 

Modul 5 (8. sem.): Psykiatri, rus, rettsmedisin, farmakologi mv.  
 

Omfang: 18 uker (19 stp).  

 

Modulen har en varighet på 18 uker, hvor 4 uker på slutten er satt av til arbeid med 

prosjektoppgaven. Emnene i modulen skal gi totalt 19 studiepoeng. 

 
M5 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 
18 uker Psykiatri, rettsmedisin, 

farmakologi, 
Prosjektoppg. (4 uker) 

13 
 

  Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
(rus/helserett) 
Med. etikk 

1 
1,5 
 
0,25 

Psykiatri 
Rettsmedisin 
Farmakologi 

7,25 
1 
2 

 Eksamen 1       

 

Modulen skal inneholde undervisning og tre ukers praksis i psykiatri, i tillegg til rettsmedisin, 

farmakologi og samfunnsmedisin (delt på helserett og sosialmedisinske problemstillinger 

knyttet til rus/psykisk lidelse). Undervisning i helserett må styrkes (samfunnsmedisin). 0,5 

ukeekvivalenter av undervisningen i psykiatri skal øremerkes rus- og avhengighetsmedisin 

som vil kunne gjennomføre et integrert undervisningsopplegg sammen med 
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samfunnsmedisin og allmennmedisin. Allmennmedisin skal videre etablere integrert 

undervisning med psykiatri (pasientforløp og psykiatri i allmennpraksis). Farmakologi skal 

bl.a. ha undervisning om utfylling av resepter/forskrivning (test i reseptforskrivning). Det 

skal inngå basisgruppemøter i psykiatri.  

 

Eksamen i modul 5 avvikles i moduluke 14 i form av en integrert skriftlig eksamen (19 

studiepoeng) for hele kullet som må vektes mellom de ulike fagene. I tillegg vil det være en 

muntlig klinisk eksamen i psykiatri for en andel av kullet.  

  

Elektiv periode 2: Arbeid med prosjektoppgaven  

 

Omfang: 4 uker (0 studiepoeng) 

 

I januar avvikles elektiv periode 2 på fire uker. Her er det ikke lagt inn noen emner, fordi 

tiden er satt av til studentenes arbeid med prosjektoppgaven. Perioden vil komme midt i 

modul 4 for studenter som startet på studiet i høstsemesteret og som har hatt normal 

studieprogresjon. For studenter som startet på studiet i vårsemesteret vil perioden komme 

etter modul 3. 

 

5. studieår  

 
Modul 6 (9. sem.): Reproduksjon, kvinne-barn, global helse 
 

Omfang: 18 uker (30 stp).  

 

Modulen inneholder ett integrert emne: pediatri, fødselshjelp- og kvinnesykdommer, 

samfunnsmedisin (global helse), barne- og ungdomspsykiatri, genetikk, patologi, klinisk 

biokjemi og fysiologi, farmakologi og allmennmedisin.  

 
M6  Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED  

18 uker Reproduksjon, 
kvinne-barn 
Global helse 

17 Atferdsfag 0,25 Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
Medisinsk etikk 
 

1 
0,5 
0,25 

Barnesykd. 
Føds.hj./kv.sykd. 
Patologi 
Genetikk 
Farmakologi 
Psykiatri  
Klin biokj/fys 

5,75 
5,5 
1,5 
0,5 
0,5 
1 
0,25 

 Eksamen 1       

 

En uke er tenkt satt av spesifikt til globale helseproblemer/migrasjonshelse, som et integrert 

undervisningsopplegg i samarbeid mellom barnesykdommer, fødselshjelp- og kvinne 

sykdommer og samfunnsmedisin. Det er tenkt et integrert undervisningsopplegg i 

kommunikasjon med barn i et samarbeide mellom medisinske atferdsfag, psykiatri, 

allmennmedisin og barnesykdommer. Undervisningen i modulen foregår på engelsk, men det 

kan være aktuelt å gjennomføre undervisning i kommunikasjon på norsk under forutsetning 

av at engelsktalende får et faglig likeverdig tilbud på engelsk. Eksamen i modul 6 vil være en 

integrert stasjonseksamen (30 studiepoeng) i moduluke 18. Modulen er vektet til 30 

studiepoeng, slik at utveksling blir lettere å gjennomføre og innreisende studenter slipper å ta 

elektive emner for å kompensere for manglende studiepoeng. 
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Elektiv periode 3: Arbeid med prosjektoppgaven  

 

Omfang: 4 uker (innlevert prosjektoppgave: 20 stp).  
 

I januar vil tredje elektive periode på fire uker avvikles. Tiden er satt av til studentenes arbeid 

med prosjektoppgaven. For studenter som startet på studiet i høstsemesteret og som har 

fulgt ordinær studieprogresjon vil perioden komme etter modul 6. For studenter som startet 

på studiet i vårsemesteret vil perioden komme etter modul etter modul 5 (før modul 6). 

Prosjektoppgaven innleveres ved utgangen av denne perioden. Bestått prosjektoppgave teller 

20 studiepoeng.  

  

Modul 7 (semester 10): Allmennmedisin, samfunnsmedisin og praksis 

 

Omfang: 18 uker (24 stp).  

 

Modulen har en varighet på 18 uker og inneholder undervisning i allmennmedisin og 

samfunnsmedisin, KLoK, samt praksisperiode på sykehus og i primærhelsetjenesten. 

Studentene gjør oppgaver under praksisperioden.  

 
M7 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

18 uker Samfunnsmedisin og 
primærhelsetjeneste  
(4 u før/1 u e praksis) 

5   Allmennmed. 
Samfunnsmed. 
KLoK 
Medisinsk etikk 

1,5 
2,75 
0,5 
0,25 

  

 Praksis 12   Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 

4 
2 

Indremed 
Kirurgi 

3 
3 

 Eksamen 1       

 

Uke 1-4 i modulen er før praksis, deretter følger 12 uker i praksis, og en uke oppsummering 

etter praksis, samt en uke til eksamen. Studentene skal være seks uker på sykehus og seks 

uker i primærhelsetjenesten (fire uker allmennpraksis og to uker samfunnsmedisin). Praksis 

på sykehus gjennomføres i samarbeid med vitenskapelige ansatte ved det enkelte sykehus, 

hvor indremedisin og kirurgi har et ansvar for det faglige innholdet. Det innføres en sjekkliste 

for praktiske kliniske ferdigheter. Studentene gjennomfører oppgaver i KLoK 

(kunnskapshåndtering og kvalitet) under praksisperioden. I allmennpraksis gjennomfører 

studentene evaluering av konsultasjoner (StudPEP) og i samfunnsmedisin kan man se for seg 

at de skriver en kort rapport om en samfunnsmedisinsk problemstilling, basert på erfaringer 

i praksis.  

 

Eksamen kan bestå av en mappeeksamen som må innleveres ved utgangen av moduluke 18 

(bestått/ikke bestått). Modulgruppen får vurdere om man i tillegg vil gjennomføre en skriftlig 

eksamen. Emnet/emnene i denne modulen skal telle 24 studiepoeng. 
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6. studieår 

 
Modul 8 (semester 11 og 12): 2. integrerte kliniske modul 
 

Omfang: 36 uker (55 stp).  

 
M8 Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

36 
uker 

2. Integr. klin. modul 33 Ernæring 
Atferdsfag 

0,5 
1,25 

Allmennmedisin 
Samfunnsmed 
KLoK 
Medisinsk etikk 

3 
0,75 
1,5 
0,25 

Indremed 
Kirurgi 
Anestesiologi 
Patologi 
Psykiatri 
Radiologi 
Farmakologi 
Fys med rehab 
Klin biokj/fys 
Hud 

8,75 
8,75 
2,5 
2 
0,5 
1 
0,5 
1 
0,25 
0,25 

 Eksamen 3       

 

Modulen har en varighet på 36 uker. Tyngdepunktet i undervisningen er indremedisinske og 

kirurgiske fag. Tidlig i modulen får studentene undervisning i KLoK og skriver en 

gruppeoppgave om et kvalitetsforbedringsprosjekt (KLoK-prosjektoppgave) som inngår som 

et eget emne.  

 

Kullene har historisk sett vært fordelt på ulike sykehus. Det er hensiktsmessig å lage en 

rotasjon hvor studentene roterer på ulike sykehus, slik at de får størst mulig bredde. Videre 

vil det være hensiktsmessig å strukturere innholdet i modulen slik at man samler en del 

forelesninger i enkelte uker og deretter skaper rom for at studentene kan være tilstede hele 

dager/uker i kliniske avdelinger.  

 

To uker av rotasjonen er tiltenkt nyinnført praksis ved sykehjem i Oslo som allmennmedisin 

har ansvar for og hvor det er et samarbeid med geriatri. alderspsykiatri og ernæring. Student-

Best er tenkt utvidet til to uker, slik at alle studenter får to dager med akuttmedisinsk 

simulering mot slutten av modulen og man også kan simulere mottak av indremedisinske 

akutte situasjoner. Undervisning i hudsykdommer er tenkt integrert med undervisning i 

indremedisin. Undervisningen avsluttes i moduluke 33.  

 

Eksamen vil strekke seg over tre uker og er avsluttende eksamen på medisinstudiet. Eksamen 

består av prosjektoppgave i KloK og en OSCE-eksamen. I tillegg avholdes det en mini klinisk 

eksamen bestående av til sammen fire stasjoner; to indremedisinske, en kirurgisk og en 

allmennmedisinsk stasjon. 

 

Elektiv periode 4:  

 

Omfang: 4 uker (5 stp).  

 

I januar vil fjerde valgfrie periode på fire uker avvikles. For studenter som startet på studiet i 

høstsemesteret og som har fulgt ordinær studieprogresjon vil perioden komme midt i modul 

VII. For studenter som startet på studiet i vårsemesteret vil perioden komme etter modul VI. 

Hensikten med perioden er at studentene skal kunne gis mulighet til å fordype seg i et 

medisinsk fagområde de har spesiell interesse for. Et emne i denne perioden skal strekke seg 
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over fire uker. Man kan inngå i et veiledet program knyttet til en klinisk avdeling, 

allmennlegekontor, et laboratorium eller en samfunnsmedisinsk institusjon. Emnet vil gi 

studentene grunnlag for tidlig spesialisering og gi bedre mulighet for å gjøre valg med hensyn 

til senere karriere. Eksamen i emnet kan skje gjennom en mappeeksamen, hvor et nærmere 

bestemt antall aktiviteter og oppmøte er godtgjort.  
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Elektive perioder og utvidet prosjektoppgave 
 
Alt i 1993 ble det et nasjonalt krav om elektive emner i medisinstudiet i Storbritannia3. 

Elektive emner, ”special study modules”, ”electives” eller ”elective courses”4, er blitt mer 

utbredt internasjonalt bl.a. som følge av at Bologna-prosessen/kvalitetsreformen krever 

mulighet for spesialisering/fordypning. Det har vært et ønske om å få inn elektive emner i 

revidert studieplan. Elektive emner kan gi studentene et grunnlag for fordypning og tidlig 

spesialisering. De vil dessuten kunne bygge opp under studentenes arbeid med 

prosjektoppgaven, enten metodologisk eller tematisk. Det vil være kontroll med oppmøte og 

eksamen i elektive emner, som for obligatoriske emner, men studentene vil kunne velge 

mellom ulike alternativer undervisningsopplegg.  

 

Studieplanen inneholder totalt 12 undervisningsuker satt av til en prosjektoppgave på 20 

studiepoeng. Det er det omfanget som kreves av en selvstendig oppgave for at den skal 

tilfredsstille kravet om en masteroppgave i en norsk profesjonsutdanning5. Det er i tillegg satt 

av to perioder til valgfrie emner, som teller totalt syv uker. Studieplanen er lagt opp slik at 

elektive perioder og perioder til selvstendig vitenskapelig arbeid (prosjektoppgaven) er 

sammenfallende i tid for alle kull, med unntak av en periode på fire uker i slutten av modul 5.  

 

 
Kurs om kunnskapshåndtering og prosjektoppgaven  
I den første elektive perioden inngår et obligatorisk emne i Kunnskapshåndtering og prosjekt 

(systematiske søk, kritisk vurdering av ulike typer forskningsartikler, prosjektdesign, 

forskningsetikk og informasjon om krav til prosjektoppgaven/veiledning). Dette kurset vil 
                                                        
3 General Medical Council. Tomorrow’ s Doctors. Recommendations on Undergraduate Medical Education. London: General 
Medical Council, 1993. 
4 Harden RM, Davis MH. The core curriculum with options or special study modules. Med Teach 1995; 17: 125-48. 
5 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ufd/lover-og-regler/2002/Forskrift-om-krav-til-
mastergrad.html?id=92156 
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være en videreutvikling av kurset i kunnskapshåndtering i regi av faget Kunnskaps-

håndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) som er plassert i 7. semester i eksisterende 

studieplan. Kurset vil i tillegg inneholde stoff om prosjektoppgaven. Kurset plasseres ett år 

før første elektive periode, hvor studentene fristilles til å arbeide med prosjektoppgaven. De 

vil således ha noe tid til å utarbeide et prosjekt og kontakte potensielle veiledere. 

Erfaringsmessig er det dessuten få studenter som reiser på utveksling til utlandet på dette 

nivået i studiet. En prosjektskisse for prosjektoppgaven må være innlevert og veileder må 

være oppnevnt før første periode for arbeidet med oppgaven starter, hvilket vil si etter 7. 

semester for høstkullet og etter 6. semester for vårkullet.  

Om valgfrie emner 
Det vil i de to periodene være syv undervisningsuker til valgfrie emner, hvor den første 

perioden på 3 uker og den siste perioden på 4 uker. Samlet representerer omfanget av 

elektive emner 10 studiepoeng. 

Ved å legge de elektive periodene til samme tid for høst- og vårkullene vil tilbudet av valgfrie 

emner kunne være større, fordi man får en større studentgruppe. Med dagens opptakstall vil 

det være snakk om ca. 220 studenter i hver av de to elektive periodene. Det vil kunne være 

hensiktsmessig å arrangere kurset i Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave for ett kull av 

gangen i denne perioden.  

Studenter som er tatt opp på forskerlinjen vil kunne få fritak for prosjektoppgavekurset og vil 

også kunne søke om å få godkjent andre emner på forskerlinjen som tellende til erstatning for 

de elektive emnene i medisinstudiet. De elektive periodene vil dermed bidra til å gi studenter 

på forskerlinjen sammenhengende arbeidsperioder for forskning. Elektive periodene vil 

desuuten kunne skape åpninger for studenter som skulle ønske å ta emner ved et annet 

program, som eksempelvis emner i en evt. fremtidig master i folkehelsevitenskap. 

 

Valgfrie emner kan være metodeemner som for eksempel emner i statistiske metoder, 

kvalitative metoder, systematiske litteraturgjennomganger eller tematiske emner som 

fordypning innen basalfag eller kliniske-, parakliniske- eller samfunnsmedisinske fag. Det 

skal også arbeides for at elektive emner kan tas ved partneruniversiteter.  

 

Den siste valgfrie perioden kan inneholde fire ukers praksis (”clerkships”). Studenten kan 

inngå i et strukturert program knyttet til en klinisk avdeling, et allmennlegekontor, et 

laboratorium eller en relevant institusjon (som for eksempel Nasjonalt folkhelseinstitutt, 

Kunnskapssenteret, Helsetilsynet eller lignende). Emnet vil gi studentene grunnlag for tidlig 

spesialisering og gi bedre forutsetninger for å gjøre valg med hensyn til senere karriere. Et 

slikt emne kan eksempelvis innebære at en student har fire ukers praksis ved en klinisk 

avdeling, hvor det er laget et strukturert program som innebærer å ta imot et gitt antall 

pasienter, delta på et gitt antall vakter, assistere ved eller selv utføre et gitt antall prosedyrer, 

og lese og vurdere et gitt antall artikler.  

 

Emnene i den elektive perioden i slutten av studiet vil være å sammenlikne med obligatoriske 

praksisperioder, hvor regler for tilstedeværelse må følge regler for de øvrige 

praksisperiodene. 

 

Ordningen med valgfrie emner vil kreve en egen organisatorisk ramme, hvor representanter 

fra alle instituttene sitter i gruppe som har ansvar for å etablere og godkjenne emner. 
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Fremtidige utdanningsledere vil kunne tenkes å ha et ansvar for porteføljen fra hvert 

institutt. Det vil være påkrevd med et administrativt apparat.  

 
Om forskerlinjeoppgaven og prosjektoppgaven 

En forskerlinjeoppgave eller annen masteroppgave bør også i fremtiden, etter søknad, gi 

fritak for prosjektoppgaven i medisin. Hvis en student gis fritak for prosjektoppgaven i 

medisin på grunnlag av en forskerlinjeoppgave som inkluderer et manuskript eller en 

artikkel, vil dette kunne ha konsekvenser for studentens mulighet for siden å bruke 

manuskript/artikkel som del av en doktoravhandling. I og med at medisinstudiet er en egen 

grad kan en slik praksis være i konflikt med forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 

ved Universitetet i Oslo, hvor det i § 10.2 heter:  

 

”Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte 

eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra 

tidligere grader kan allikevel benyttes som grunnlag for arbeid med doktorgradsprosjektet.” 

 

For eksempel kan det være hensiktsmessig å dele forskerlinjeoppgaven i to. En del I som 

omhandler en litteraturgjennomgang om fagområdet og metodologiske spørsmål, som kan 

innleveres som en frittstående prosjektoppgave i medisin, og en del II som i tillegg 

inneholder evt. manuskript/artikkel. Del I og del II vil sammen kunne utgjøre 

forskerlinjeoppgaven. 

 
Prosjektgruppen foreslår at det innføres en elektiv periode tidlig i studiet og en 

valgfriperiode sent i studiet på totalt åtte uker, hvor studentene tar emner svarende til 

totalt 10 studiepoeng. I den første perioden inngår det et obligatorisk kurs i 

kunnskapshåndtering/arbeidet med prosjektoppgaven av en ukes varighet.  

I tillegg til en undervisningsfri periode i modul 5, innføres det to elektive perioder, hver på 4 

uker, som gir studentene undervisningsfri til arbeid med prosjektoppgaven, slik at 

studentene totalt har 12 uker undervisningsfri til arbeidet med prosjektoppgaven, som 

utvides til en masterekvivalent oppgave på 20 studiepoeng.  
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Undervisningsformer 
 
I revidert studieplan forlates prinsippet om å la en pedagogisk læringsform være styrende for 

studieplanen. Det skal allikevel være et førende prinsipp at undervisningen skal være 

studentaktiviserende. I henhold til normen for en undervisningsuke settes det et tak på 20 

undervisningstimer per uke, hvorav 8 timer kan brukes til forelesninger. I sum vil det være 

formålstjenlig å vurdere et vidt spekter av undervisningsformer som også fremmer tverrfaglig 

undervisning og gruppebasert undervisning.  

Obligatorisk undervisning 

Noe undervisning vil måtte være obligatorisk eller det kreves et oppmøte på en gitt 

prosentandel av undervisningen. Det er rimelig at det kreves obligatorisk deltakelse i kliniske 

smågrupper, på kurs, i pbl, tbl og kbl. Det vil i tillegg være obligatoriske læringsaktiviteter 

som journalskriving og innleveringer av kursoppgaver. Forelesninger kan ikke gjøres 

obligatoriske.  

For hver modul må det tydeliggjøres hva som skal være obligatorisk undervisning. 

Programrådet må til enhver tid vurdere og godkjenne opplegget i hver enkelt modul.  

I det nedenforstående skisseres ulike undervisningsformer som kan benyttes. Oversikten er 

ikke uttømmende:  

 

1. Plenumsundervisning 

 
Forelesning 

Forelesninger kan være: 

 En introduksjon til et tema 

 Supplement til læring i gruppene på enkelte, vanskelige tilgjengelige emner 

 En oppsummering av det nyeste på et fagfelt 

 Klinisk-paraklinsk konferanse 

 Overblikk over et fagområde 

Klinikk 

Klinikker er undervisning med presentasjon av en eller flere pasienter. Pasienten kan være til 

stede, presenteres muntlig, på skjerm eller lignende. Pasientens kliniske status er 

utgangspunkt for å diskutere diagnostikk, behandling eller den fungerer som innfallsport til 

et mer teoretisk emneområde. Klinikker er for større grupper studenter. 

Seminar 

Et seminar er en undervisningsaktivitet om et spesifikt og begrenset emne, hvor det kan 

brukes ulike læringsformer. I studieplanen skal begrepet seminar primært brukes om 

undervisningsaktiviteter som har til formål å gi en mest mulig helhetlig behandling av 

sentrale temaer. En forutsetning for å kalle undervisning seminar er at man ikke legger opp 

til rene forelesninger, men at det inngår studentaktiviserende elementer som praktiske 

øvelser, presentasjoner forberedt av studenter, gruppearbeid, summegrupper, diskusjoner i 

plenum etc.  
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Øvrig 

Plenumsundervisning kan også anta andre former som for eksempel konferanser og andre 

interaktive undervisningsformer.  

 

2. Studentaktiviserende læringsformer/gruppendervisning 

 

Kasuistikkbaset læring (kbl) 

I kbl får studentene utdelt en oppgave over et spesifikt, klinisk tilfelle som de setter seg inn i 

individuelt. Studentene deles så inn i små grupper som under ledelse av en lærer skal løse de 

kliniske problemstillingene.  

 
Teambasert læring (tbl) 

I tbl deles en stor gruppe studenter inn i smågrupper for å i fellesskap løse en problemstilling. 

Underveis gis de innspill fra en lærer som sirkulerer mellom gruppene. Studentene har på 

forhånd forberedt seg på den aktuelle problemstillingen og innleder gruppearbeidet med en 

individuell test på den. Når gruppearbeidet er over tas samme test om igjen, men denne gang 

besvares den gruppevis.  

 

Problembasert læring (pbl) 

Studentene arbeider i pbl-grupper på 8-10 som møtes med en lærer ca. 2 ganger per uke. I 

det første møtet får studentene presentert et problem, vanligvis en pasienthistorie. Ut fra 

problemet definerer studentene sine læringsbehov og innhenter selv kunnskap med disse 

som utgangspunkt frem til neste møte. Der redegjøres det for det man har lært og det drøftes 

i forhold til problemet. Der hvor pbl benyttes må det være rom i timeplanen (studiedag) for 

kunnskapsinnhenting og forberedelser til møte nr. 2.  

Kliniske smågrupper 

Studenter undervises av en lærer i små grupper (ønsket størrelse 2-6 studenter) i 

pasientsituasjoner ved sykehusavdeling eller poliklinikk, eventuelt i helseinstitusjoner 

utenfor sykehus. 

Annen gruppeundervisning 

Annen type gruppeundervisning kan benyttes i fag som egner seg spesielt for det. For 

eksempel i psykiatri, klinisk kommunikasjon og medisinsk etikk. 

Kurs 

Kurs kan holdes i parallelle eller sekvensielle aktiviteter med likt innhold, men skalert til et 

overkommelig antall studenter for kurssalene. Kurs kan for eksempel holdes i reseptskriving, 

laboratoriekurs, mikroskopikurs, disseksjon, ferdighetstrening i ferdighetslaboratorium og 

lignende. 

 

Avdelingstjeneste 

Studentene har enkeltvis eller i små grupper avtalt å være til stede i sykehusavdeling eller 

poliklinikk. Der arbeider de med tildelte oppgaver som for eksempel journalskriving, 

praktiske prosedyrer eller annet arbeid i avdelingen. Studentene kan også få anledning til å 

assistere og observere leger i deres arbeid. 
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Praksisutplassering 

Studentene er utplassert i sykehus, andre helseinstitusjoner eller hos praktiserende leger, 

individuelt eller i små grupper. Der gis de undervisning og veiledning og/eller deltar i 

arbeidet under veiledning av ansvarlig lege. 

Hospitering 

Studentene får adgang til frivillig å være med på en organisert, klinisk aktivitet som tilskuer 

eller medhjelper, f.eks legevaktkjøring, ambulansetjeneste. 

E-læring 

E-læring kan benyttes på et utall forskjellige måter i undervisningen. Det kan fungere som 

ledd i andre undervisningsaktiviteter, i tillegg til annen undervisning eller som selvstendige 

undervisningsformer. E-læringsprogrammer kan være frivillige eller gjøres obligatoriske. 

Hvis e-læring inngår som en nødvendig del av en timeplanfestet undervisningsaktivitet må 

arbeidet med e-læringen føres opp som undervisning på timeplanen.  
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Evaluering, karaktersystem og eksamen 

Evaluering 

 

Evaluering av studenter tjener ulike funksjoner:  

 Motivasjon for læring 

 Tilbakemelding til studenter om deres kompetansenivå for å identifisere læringsbehov  

 Tilbakemelding til undervisningsmiljøene om studenters kompetansenivå 

 Kontroll av om en students kompetanse oppfyller bestemte faglige minstekrav  

 

Det er vanlig å skille mellom formativ og summativ evaluering. Formativ evaluering har til 

hensikt å fremme læring, mens summativ evaluering har til hensikt å avklare om en student 

har oppnådd et bestemt mål, kompetansenivå eller forventet læringsutbytte. Et eksempel på 

formativ evaluering er fortløpende tester av og tilbakemeldinger på ferdigheter og 

prestasjoner underveis i en læringsprosess. Eksamen er et typisk eksempel på summativ 

evaluering.  

 

Det kan videre i hovedsak skille mellom formell og uformell evaluering, avhengig av 

situasjonen hvor evalueringen finner sted. En spontan tilbakemelding under klinisk 

smågruppeundervisning vil kunne kalles uformell evaluering, mens en avtalt 

veiledningssituasjon eller en klinisk eksamen vil være eksempler på formell evaluering.  

 
Prosjektgruppen mener det er rom for å bedre den formative evalueringen gjennom studiet. 

Flere aktuelle tiltak er nevnt under kapitlet om praktiske kliniske ferdigheter. Mester-svenn 

læring, hvor veiledning og tilbakemelding inngår i undervisnings- og læringsaktiviteter er 

viktig innen medisin.  

 

Når det gjelder praktiske kliniske ferdigheter mener prosjektgruppen at det er nødvendig 

med spesifikke tiltak for å sikre at studentene innøver ferdigheter under veiledning. 

Praksisperioden på sykehus og i allmennpraksis er viktige arenaer for læring av praktiske 

ferdigheter, i tillegg til annen kliniske undervisning, Ferdighetssenteret eller tilsvarende 

læringsarenaer.  

Karaktersystem 

Med Oslo96 ble det innført en todelt karakterskala med bestått/ikke bestått. Studieplanen 

baserte seg på pbl som gjennomgående læringsform, og et viktig argument for å innføre en 

todelt karakterskala var at denne ville fremme arbeidet i pbl-gruppene. Et annet argument 

var at man med en todelt skala ville kunne heve grensen for bestått.  

 

Etter kvalitetsreformen i 2003 er det to mulige karaktersystem: En todelt skala med 

karakterene bestått/ikke bestått, eller en seksgradert bokstavkarakterskala fra A til F. Det er  
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mulig å kombinere de to karaktersystemene i ett og samme studium. Bokstavkarakterskalaen 

er basert på beskrivelser av nivå av prestasjon.  

 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier  

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært 

god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 

Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene. 

D Brukbar En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser 

en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har presisert at karaktergivning ikke skal følge en 

normalfordeling, men være basert på en vurdering av studentens prestasjon6.  

 

Grensen for ikke bestått vil ikke nedjusteres selv om man innfører en bokstavkarakterskala, 

da man vil legge til grunn en beskrivelse av en minstenorm for å få bestått. Når det gjelder 

bestått/ikke bestått uttaler KD at grensen skal være absolutt, hvilket vil si at den ikke skal 

justeres ut fra et kulls prestasjon eller den enkeltes forutsetninger.  

Karaktersystem i Oslo 2014 

Det er flere forhold som aktualiserer spørsmålet om hvilket karaktersystem man skal ha i 

medisinstudiet:  

 Tilbakemeldingene på studentenes prestasjoner ved eksamen skjer fra 2005 bl.a. i form 

av en uoffisiell poengskåre. Denne poengskåren har ingen formell status som karakter. 

Det er ikke mulig å klage på poengskåren. En bokstavkarakter vil tjene som tydelig og 

etterprøvbar tilbakemelding på studentens prestasjon. 

 Omfanget av pbl er alt redusert i dagens studieplan og brukes ikke lenger som 

læringsform i den siste delen av studiet. I Oslo 2014 vil omfanget av pbl nedskaleres i 

forhold til nåværende omfang.  

 Arbeidsmarkedet for leger har endret seg betydelig siden karakterskalaen bestått/ikke 

bestått ble innført og mobiliteten av leger internt i Europa er økt. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om et vitnemål med hovedkarakter ”bestått” er tilstrekkelig til å hevde 

seg i konkurransen om jobbene i Norge og utlandet. 

 Det vil være hensiktsmessig å ta stilling til spørsmålet om karaktersystem i forbindelse 

med revisjonen av studiet, fordi en evt. innføring av en bokstavkarakterskala kan ha 

konsekvenser for hvordan man legger opp eksamen. 

 
  

                                                        
6 Retningslinjer for det nasjonale karaktersystemet. Brev til universiteter og høyskoler fra Kunnskapsdepartementet, 14.12.2011 
(ref. 201005309-/ELI).  
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Noen argumenter for å bruke en bokstavkarakterskala: 

 Gir den enkelte student tilbakemelding på nivå og prestasjoner underveis i studiet og ved 

studiets slutt 

 Kan virke motiverende for innsats 

 Representerer en potensiell ressurs for den enkelte ved søknad om jobb etter studiet 

 Gir bedre forutsetninger for å vurdere en persons samlede faglige kompetanse ved endt 

studium, inkludert for arbeidsgivere som vil kunne bruke karakterene som ett av flere 

transparente vurderingskriterier ved jobbsøknader 

 

Noen hovedargumenter mot en bokstavkarakterskala: 

 Kan bidra til dreie læringen og oppmerksomheten mot det som oppfattes som 

eksamensrelevant 

 Kan gi studieadministrativt merarbeid pga klager  

 Kan svekke studentenes vilje til samarbeid ved arbeid i grupper  

 Kan bidra til å skape stress blant studentene 

 

Hvis man skal innføre en bokstavkarakterskala vil kvalitetsikringen av eksamen ha stor 

betydning, noe som kan tale for at man i alle tilfeller bør avvikle eksamen en gang før 

karakterer innføres offisielt. Det for å vinne erfaringer og justere nivå opp mot 

prestasjonsbeskrivelser knyttet til ulike bokstavkarakterer.  

Mulige løsninger  

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

av karaktersystem 

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

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

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

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

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

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

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

noen emner 
 

Prosjektgruppen er delt i synet på å innføre bokstavkarakterer i medisinstudiet. Et 

mindretall ved representantene for studentene foreslår alternativ 1 og et flertall, bestående 

av de øvrige medlemmene i prosjektgruppen foreslår alternativ 4.  

 

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

er tatt opp på studiet får bokstavkarakterer kun i noen emner og at man får kunngjort de 

fremtidige studenter at det vil bli brukt bokstavkarakterer på studiet.  

 

Ved alle eksamener, inkludert der hvor man bruker bokstavkarakterer, vil det være 

nødvendig at eksamensavviklingen er kvalitetssikret med hensyn til gjennomførbarhet, 

validitet, reliabilitet og relevans. 

  

Det bør ikke være anledning til å ta eksamener på nytt for å forbedre en ståkarakter og 

regelverket må tilpasses dette.  
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Eksamen  

En eksamen er et vurderingsgrunnlag som fører fram til en karakter. Det finnes en rekke 

eksamensformer hvor noen akser er: Individ/gruppe, hjemmeeksamen/på universitetet, 

skriflig/muntlig. Aktuelle eksamensformer i profesjonsstudiet i medisin er: 

 Praktiske/kliniske eksamener 

 Muntlige eksamener  

 Skriftlige eksamener med kortsvarsspørsmål eller essayoppgaver 

 Databaserte flervalgsprøver (multiple choice)  

 Stasjonseksamen (objective structured clinical examination (OSCE)) 

 Hjemmeeksamen (prosjektoppgave) 

 Mappeeksamen (hvor man samler et vurderingsgrunnlag, som attestasjoner på 

tilstedeværelse og beherskelse av praktiske ferdigheter eller skriftlige oppgaver) 

 ”Script-concordance testing”, hvor studenten ved en skriftlig prøve får presentert en 

klinisk opplysning og dernest blir bedt om å ta stilling til om en supplerende opplysning 

svekker eller styrker sannsynligheten for en bestemt diagnose 

 

Eksamensformer vil i ulik grad være egnet til å undersøke og dokumentere ulike nivåer av 

kompetanse. Skriftlige tester kan være egnet til å teste forståelse og faktakunnskap, mens 

testing av praktisk og klinisk kompetanse vil kreve kliniske og praktiske eksamensformer. 

Digitaliserte eksamensformer bør tas i bruk der det vurderes som hensiktsmessig. Når man 

skal vurdere om en eksamensform eller en kombinasjon av ulike eksamensformer er egnet, 

må man ta i betraktning hvilken kompetanse man ønsker å vurdere. Generelle krav til 

eksamener er at de bør være7: 

 Praktisk gjennomførbare med hensyn til bruk av tid og ressurser 

 Akseptable for involverte parter (inkludert eventuelle pasienter) 

 Egnet til å gi studenten læringseffekter 

 Valide (teste det de er ment å teste)  

 Reliable (ha høy reproduserbarhet) 

 Relevante  

 

Høy relevans kan innebære at eksamen tester bredt med hensyn til forventet læringsutbytte, 

ved at man for eksempel viser evne til å kommunisere med en pasient, undersøke 

vedkommende og foreta kliniske vurderinger. Det kan oppstå konflikt mellom en eksamens 

relevans og dens reliabilitet. Dette gjelder kanskje særlig kliniske eksamener som kan ha høy 

validitet og relevans, men lav reliabilitet. Det er mulig å tenke seg eksamener og 

eksamensformer som har høy reliabilitet, men som kun tester en begrenset del av studentens 

kompetanse/læringsutbytte. Ulike krav må veies mot hverandre.  

 

Relevans er et viktig kriterium fordi eksamen er sterkt styrende for studentenes læring. Ved 

testing av sammensatt kompetanse vil det være nødvendig å godta en lavere reliabilitet for å 

øke kravet om relevans. Stasjonseksamen (OSCE) innebærer en standardisering av 

eksamenssituasjonen, hvor man tester bredt og samtidig reduserer tilfeldigheter og variasjon 

som kan oppstå i den tradisjonelle kliniske eksamen med en pasient. 

 

                                                        
7 Norcini J et al. Criteria for good assessment: consensus statement and recommendations from the Ottawa 2010 conference. 
Med Teach 2011; 33: 206-14. 
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Prosjektgruppen mener at generelle krav til eksamen må være oppfylt, og at eksamen må 

kvalitetssikres for å fremme en størst mulig validitet, reliabilitet og relevans. Det ligger et 

potensiale i å utvikle PC-baserte eksamener.  

 

I dagens studieplan eksisterer det en del tester, oppgaver og innleveringer som ikke har 

status som eksamen, men som er kategorisert som en ”obligatorisk undervisningsaktivitet”.  

 

Det vil være obligatoriske aktiviteter som krever godkjenning som ikke skal ha 

eksamensstatus, som for eksempel journalskriving. I forbindelse med revisjonen bør man 

gjennomgå tester, oppgaver og innleveringer (som for eksempel test i 

kunnskapshåndtering, ferdighetslister og prosjektoppgave i faget kunnskapshåndtering, 

ledelse og kvalitetsforbedring) for å avklare deres stilling med hensyn til eksamen.  
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Praktiske kliniske ferdigheter 
 
Studentene gis fra 2012 autorisasjon som lege etter fullført studium. Det er en av grunnene til 

at studentene minimum skal ha gjennomgått og gjennomført de mest vanlig kliniske 

prosedyrer i løpet av studiet. Obligatorisk ferdighetsundervisning vil kunne stimulere 

studentene til læring fra starten av studieløpet. Studentene vil dessuten få et ekstra insentiv 

til å benytte seg av muligheten for å trene på å utføre praktiske prosedyrer under kliniske 

utplasseringer og hospiteringer i alle semestre.  

 

For å sikre at alle lærere er orientert om studieplanen og forventninger til undervisningen bør 

informasjonen om ferdighetskrav være lett tilgjengelig på nettsidene (se vedlegg med liste 

over ferdighetskrav). Det foreslås at den enkelte fagenhetsleder og modulleder/semesterleder 

får ansvar for å gi alle nyansatte lærere i relevante fag et introduksjonskurs/strukturert 

undervisningsopplegg. Det bør informeres om studieplanenes innhold, om hvilken 

undervisning som gis i de ulike semestre, om forventingen til undervisningen og til hva som 

skal være forventet ferdighetsnivå ved avsluttet semester. Lærerne bør videre få råd om 

tilgjengelige ressurser og mulige treningsarenaer. En slik introduksjon kan bidra til bedre 

samkjørt undervisning og det vil være lettere for lærerne å være tydelig i sine forventinger til 

studentene.  

 

Ferdighetssenteret er en viktig arena for ferdighetstreningen. Praksisperioden i 10. semester, 

hospitering og klinisk utplassering skal være viktige læringsarenaer. Det er nødvendig med 

en ressurssmessig styrking av ferdighetssenteret slik at man har de nødvendige fasiliteter 

tilgjengelig, kan øke kursvirksomheten og legge til rette for egentrening. Innøvde ferdigheter 

kan dokumenteres enten ved at det etableres et felt for signatur i ferdighetslisten i 

oppmøtehåndbøkene. Alternativt kan man samle alle praktiske prosedyrer for semestrene i 

en egen mappe, med tydelige signaturfelt for å sikre etterprøvbarhet. Hver enkelt mappe må i 

tillegg arkiveres for å sikre dokumentasjon og etterprøvbarhet.  

 

Det må etableres indikatorer for å kunne måle kvaliteten på undervisningen og nivået på 

kompetansen studentene har opparbeidet seg innen de enkelte ferdigheter. Dette bør gjøres 

ved eksamen hvor studentene testes i et utvalg kliniske ferdigheter. I tillegg bør det 

tilrettelegges for studier med det formål å vurdere om ressurssene brukes hensiktsmessig i 

denne undervisningen. Ved regelmessig testing kan man følge kompetansenivået hos 

studentene over tid, og det letter arbeidet med hensyn til hvor eventuelle tiltak må settes inn 

forbedringer undervisningen. 

 

Prosjektgruppen mener at det i forbindelse med revisjonen må arbeides systematisk med å 

tydeliggjøre krav til opplæring av praktiske ferdigheter, legge til rette for opplæring ved 

ulike kliniske arenaer og ved Ferdighetssenteret. Vi foreslår å innføre en sjekkliste for 

praksisperioden i sykehus i dagens 10. semester. Kontrollen med at studentene behersker 

ferdigheter må styrkes. En egen arbeidsgruppe bør ha spesielt ansvar for praktiske 

ferdigheter og for å være en ressurs for de som er involvert i å utarbeide innholdet i de 

enkelte modulene.  
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Forslag til innhold i sjekkliste i dagens 10. semester 

 
Prosedyre Innlæring sluttført i semester 

Kirurgisk håndvask 4 

Aseptisk teknikk 4 

Mikroskopi og stix-undersøkelse av urin 10 

Blærekateterisering 10 

Enkelt sårstell og forbinding 10 

Subkutan og intramuskulær injeksjon 10 

Venøs blodprøve 10 

Oppkople og etablere intravenøs infusjon 10 

Trekke opp og injisere medikament intravenøst 10 

Hemofec-test 10 

Taging og forsendelse av mikrobiologiske prøver 10 

Kapillær blodprøve 10 

Sentrifugering av blodprøve og urinprøve 10 

Spinalpunksjon 7 

Spirometri/PEF 11/12 

EKG-taking og tyding 11/12 

Støttebandasjere og "tape" ledd 11/12 

Enkel lokal- og ledningsabestesi 11/12 

Enkel sårsutur 11/12 

Arterie blodgass takning og tolkning 11/12 
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Mentorordning 
 
Gjennom studiet sosialiseres medisinstudentene gradvis til rollen som lege. Arbeidet som 

lege er på mange måter givende, men samtidig svært krevende. Man møter mennesker i nød 

som man kan gjøre lite for, og man står regelmessig i situasjoner hvor det oppstår etiske 

dilemmaer. Leger arbeider som hovedregel mye og med færre ressurser enn ideelt. Feil man 

gjør kan ha fatale konsekvenser. Forventningene i samfunnet til helsetjenesten generelt og 

legene spesielt er høye. Dette krever ikke kbare at leger tilegner seg nødvendig medisinsk 

kunnskap og tekniske og mellommenneskelige ferdigheter, men også stimuleres til personlig 

og profesjonell utvikling. 

 

Ved en rekke studiesteder for medisin er det innført mentorordninger, og det eksisterer alt 

slike ordninger for grupper av medisinstudenter i Oslo. En mentorordning for alle 

medisinstudenter organisert i studiet vil innebære at en lærer får ansvar for å følge opp en 

gruppe studenter gjennom studiet. Mentoren skal være en støtte for studentene, ha ansvar 

for å lede gruppen og skal gi tilbakemeldinger til studentene. Ordningen vil skape et forum 

for refleksjon om erfaringene man gjør seg som medisinstudent. 

 

En mentorordning må ha en studentutviklende og inspirerende funksjon og samtidig gi bedre 

kontakt mellom lærerne og studentene. Mentorarbeidet utføres som hovedregel innen 

rammene av gruppen. Lærerne kan være rollemodeller. Individuell mentorering reserveres 

for spesielt vanskelige situasjoner.  

 

Hvis det legges til grunn at det er ca. 1300 studenter ved medisinstudiet og at det bør være ca. 

åtte studenter i hver gruppe, trenger man 160 ansatte i et mentorkorps. Man kan imidlertid 

også se for seg en løsning med to mentorer per gruppe. Kontinuitet vil uansett være viktig for 

gruppene og en mentor bør av den grunn ha fast stilling ved universitetet. Professorer og 

førsteamanuenser i faste stillinger, fortrinnsvis de som har klinisk erfaring/praksis, kan ha 

mentoransvar for en gruppe studenter.  

 

For å bidra til å bygge opp studentenes nettverk bør det legges opp til at studenter fra 8 av de 

12 semestre til enhver tid er medlem i gruppen. Slik kan yngre studentene få tilgang til de 

langtkommede studentenes erfaringer, mens sistnevnte kan bygge opp sin evne til å veilede 

yngre kolleger.  

 

Mentorgrupper kan møtes 3-4 ganger hvert studieår, og møtene bør ha en varighet på to 

timer.  

 

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

man legger opp til 3-4 møter/studieår.  

 

Det må utvikles en nærmere beskrivelse av mentorordningen. Det bør være en ansvarlig 

gruppe/kontaktperson som kan bidra til å utvikle ordningen og som kan bistå mentor 

dersom det oppstår krevende situasjoner i gruppene.  
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Finansieringen av mentorordningen må avklares. Her kan man tenke seg møtene som 

tellende i undervisningsregnskapet, alternativt at det ytes en særskilt godtgjøring.  
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Studieadministrasjon og ledelse 

Studiets hovedstruktur 

Det vil være litt forskjell på studieløpet med hensyn til plasseringen av elektive perioder (EP), 

avhengig av om studenten starter i høstsemesteret (H) eller i vårsemesteret (V). Ved 

studiestart i høstsemesteret vil studieløpet se slik ut:  

Studieløp ved studiestart høst: Modul, semestre, uker og studiepoeng (stp) 

  Kjerne + eksamen EXPHIL03 Elektiv Prosj. oppg 

      

Sem. Modul Uker (stp) Uker (stp) Uker (stp) Uker (stp) 

1 1 13,5 + 0,5 (10) 4 (10)   

2 1 20.5 + 1,5 (40)    

3 2     

4 2 38 + 2 (60)    

5 3 18 + 2 (-)    

EP1 -   3 (5)  

6 3 17 + 2 (55)    

7 4 17 + 1 (27)    

EP2 -    4 (-) 

8  5 13 + 1 (19)   4 (-) 

9 6 17 + 1 (30)    

EP3 -    4 (20) 

10 7 17 + 1 (24)    

11 8 18 (-)    

EP4 -   4 (5)  

12 8 15 + 3 (55)    

Total  204 (320) 4 (10) 7 (10) 12 (20) 

 

Ved studiestart i vårsemesteret vil studieløpet se slik ut:  

Studieløp ved studiestart vår: Moduler, semestre, uker og studiepoeng (stp) 

  Kjerne + eksamen EXPHIL03 Elektiv Prosj. oppg 

      

Sem. Modul Uker (stp) Uker (stp) Uker (stp) Uker (stp) 

1 1 13,5 + 0,5 (10) 4 (10)   

2 1 20.5 + 1,5 (40)    

3 2     

4 2 38 + 2 (60)    

EP1 -   3 (5)  

5 3 18 + 2 (-)    

6 3 17 + 2 (55)    

EP2 -    4 (-) 

7 4 17 + 1 (27)    

8 5 13 + 1 (19)   4 (-) 

EP3 -    4 (20) 

9 6 17 + 1 (30)    

10 7 17 + 1 (24)    

EP4 -   4 (5)  

11 8 18 (-)    

12 8 15 + 3 (55)    

Total  204 (320) 4 (10) 7 (10) 12 (20) 



44 
 

Modulene som faglige og studieadministrative enheter 

Forslaget om revidert studieplan vil innebære en forenkling av den overordnede strukturen i 

studiet, ved at 12 semestre reduseres til åtte moduler. Modulene vil være organisatoriske 

enheter, hvori det inngår emner og evt. deleksamner (delemner). Det må etableres et 

studieadministrativt apparat knyttet til modulene, lik det studieadministrative apparatet som 

i eksisterende studieplan er knyttet til semestrene. Det må nedfelles nye utfyllende regler 

vedrørende revidert studium og overgangsbestemmelser. Man må bygge videre på dagens 

progresjonsregler som krever at emnene i en modul må være bestått før man kan ta eksamen 

i neste modul. Det må også etableres regler som hindrer en praksis med forbedring av emner 

i tidligere moduler etter at man har avlagt eksamen i den påfølgende modul.  

 

Funksjonen som semesterleder og semesterkoordinator vil erstattes med funksjonene 

”modulleder” (faglig ledelse) og ”modulkoordinator” (studieadministrativ funksjon).  

 

Studieadministrasjonen må organiseres på en robust måte. Organisering på tvers med 

utgangspunkt i bestemte funksjoner (eksamensavvikling etc.) bør videreføres, slik at den som 

er modulkoordinator kan trekke veksler på ulike typer studieadministrativ 

spesialkompetanse. Det vil måtte avsettes ressurser til studieadministrativt merarbeid og 

informasjonsarbeid knyttet til revisjonsarbeidet.  

Elektive emner, prosjektoppgave og mentorordning 

Elektiv periode 1 og 4 vil kreve et eget faglig og studieadministrativt apparat for å håndtere 

elektive emner. Gitt at man får etablert en ordning med utdanningsledere i instituttene, vil 

disse personene kunne få en viktig rolle i å ta initiativ til og ha oversikt over elektive emner 

innen de elektive periodene. Det vil kreve egen studieadministrativ støtte når det gjelder å 

godkjenne emner, håndtere påmelding og ventelister. Det bør opprettes emner med generelle 

læringsmål, for eksempel under kategorien ”fordypningspraksis” (i elektiv periode 4), slik at 

man har mulighet for å bruke samme emnekode for ulike praksissteder. 

 

Prosjektoppgaven i medisin (elektiv periode 2 og 3, samt 4 uker i modul V) vil kreve et eget 

faglig og studieadministrativt apparat, slik som i dag. Undervisningslederne i de enkelte fag 

bør fortsatt godkjenne tema/prosjektskisse og veiledere. 

 

Mentorordningen vil kreve administrative ressurser når det gjelder plassering av studenter i 

gruppene, og det må etableres en faglig kontaktperson/ansvarlig for mentorordningen på 

fakultetsnivå.  

 

Gitt at Fakultetet innfører en bokstavkarakterskala vil man måtte påregne økt faglig og 

studieadministrativt arbeid knyttet til håndtering av klager på karakterene.  

Økonomiske forhold 

Normen for en undervisningsuke/ukeevivalent er i revidert plan foreslått å være inntil 20 

timer timeplanfestet undervisning per uke (hvorav inntil 8 timer kan være forelesninger). 

Den totalte ressursbruken vil imidlertid være betinget av volumet av undervisning man 

legger inn i en undervisningsuke/ukeekvivalent. Eksempelvis vil plenumsundervisning 

(forelesninger/seminarer) med én lærer kreve mindre ressurser enn om man deler kullet i 

smågrupper som hver for seg har en lærer. Ressursbruk og undervisningsvolum vil således i 

stor grad være betinget av faglige og pedagogiske valg.  
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Det pågår et arbeid med å kartlegge ressursbruken i dagens studieplan. Det er en korrelasjon, 

men ikke en direkte sammenheng mellom instituttenes andel av ukeevivalenter i 

studieplanen og undervisningsvolum. Undervisningsvolumet er relativt sett større i 

KLINMED, hvilket kan forklares med bruk av undervisningsformer som er mer 

ressurskrevende (som kliniske smågrupper og kurs for mindre grupper av studenter). Dagens 

studieplan er samlet sett ressurskrevende, og stor del av undervisningsressursene er bundet 

opp i pbl-undervisningen. Fakultetsledelsen har lagt til grunn at en revidert studieplan ikke 

skal bli mer ressurskrevende enn dagens plan, og dette vil være en førende ramme i arbeidet 

med revisjonen.  

 

Det eksisterer normer for vekting av ulike typer undervisningsaktiviteter, men det pågår et 

arbeide for å etablere nye normer. Enkelte undervisningsaktiviteter som tbl, kbl og e-læring 

er ikke gitt noen vekt i dagens normer.  

 

Det er vanskelig å gi en presis beregning av hva en revidert studieplan vil koste, i og med at 

undervisningsvolument vil betinge ressursbruken. Det vil være nødvendig at fagene skaffer 

seg oversikt over sine samlede undervisningsressurser, gjennomgår sine 

undervisningsoppgaver og planlegger undervisning i revidert studieplan med utgangspunkt i 

ressursene de har til rådighet.  

 

Fag eller fagområder som er underbemannet i forhold til undervisningsoppgavene må 

synliggjøre ressursbehovene overfor instituttleder.  

 

Revisjonen innebærer først og fremst en reorganisering av studiet. Endringene i 

dimensjoneringen av fag når det gjelder ukeekvivalenter er relativt små. I utgangspunktet vil 

det være rimelig å legge til grunn at instituttene skal bidra med elektive emner og veiledning 

av prosjektoppgaver svarende til deres andel ukeekvivalenter i studieplanen. Dette vil gi en 

forutsigbar ramme for instituttene.  

 

Forskyvningene i andel ukeekvalenter i kjerneplanen mellom instituttene er små. Medisinsk 

genetikk er flyttet fra IMB til KLINMED for flere år siden, slik at det i dette tilfellet er kun 

snakk om en studieadministrativ omklassifisering av et fag i tråd med dagens organisasjon. 

Revisjonen legger opp til en økning i andel ukeekvivalenter på 0,6% for HELSAM. Det vil 

således være nødvendig å foreta justeringer i fordelingen av midler for å realisere 

studieplanens mål bl.a. om styrking av undervisningen innen primærhelsetjeneste, 

samhandling, pasientforløp og forebyggende helsearbeid.  

 

Ved utformingen av nye moduler vil det være viktig å foreta en vurdering av ressursbehovet, 

ettersom det ikke alltid vil være mulig å gjennomføre det som er faglig og pedagogisk 

ønskelig.  

  



46 
 

Videre prosess 
 

Revisjonen var opprinnelig strukturert i fire faser:  

 Fase 1: Rammeplanfase  

 Fase 2: Utarbeiding av plan for hver modul 

 Fase 3: Utarbeiding av detaljert plan for hvert semester 

 Fase 4: Implementering av revidert plan 
 

Det var i utgangspunktet tenkt at revidert studieplan skulle struktureres i form av fem 

moduler. I det forslaget som foreligger er det forslag om åtte moduler og at modulene skal 

være de nye studieadministrative enheter/emner. Det vil således være hensiktsmessig å slå 

sammen arbeidet i fase 2 og 3.  

Modulgrupper 
Det må opprettes en modulgruppe for hver modul, med faglig og studieadministrativ 

representasjon. Det kan være hensiktsmessig at det etableres underutvalg som skal arbeide 

med deler av modulen. Modulgruppen må først etablere en modulskisse som presenters for 

prosjektledelsen, og deretter må det utarbeides og tilpasses 

læringsmål/læringsutbyttebeskrivelser for modulen som helhet og spesifiserte 

læringsmål/utbyttebeskrivelser for de enkelte emner. Det må deretter utformes en 

modulplan som er et dokument som viser fordelingen av fag og undervisningsaktiviteter i 

hver moduluke. Modulplanen vil siden ligge til grunn for utformingen av timeplanen. 

Modulgruppen må ta høyde at det overordnede timeantall på 5500 timer i studiet som helhet 

blir realisert. I gjennomsnitt vil dette innebære ca. 20 timer timeplanfestet undervisning/uke, 

med unntak av praksisperioder og elektive perioder.  

 
Prosjektgruppen 
I fase 1 var det hensiktsmessig med en stor prosjektgruppe. I fase 2/3 vil tyngden i arbeidet 

forskyves til modulgruppene og den sentrale og koordinerende prosjektgruppen kan 

reduseres i omfang.  

Programrådet 
Programrådet for profesjonsstudiet i medisin er et rådgivende organ for studiedekanen, og 

rådet skal virke for å bedre studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng 

innad i profesjonsstudiet i medisin. Prosjektgruppen mener at programrådet bør delegeres 

oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene.  

Styringsgruppen 
Styringsgruppen for prosjektet har en overordnet tilsynsfunksjon med fremdrift i prosjektet.  

Odontologi/klinisk ernæringsfysiologi 
Representanter fra odontologi og klinisk ernæringsfysiologi må aktivt involveres i prosjektet 

sentralt og i de relevante modulgrupper.  

Implementering 

Ved overgang fra det eksisterende studiet til revidert studieplan må følgende forhold tas i 

betraktning:  

 Modul 1 og 2 bør implementeres suksessivt over to år, og modul 3 bør dernest 

implementeres fortløpende etter dette.  
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 Undervisningen frem til og med dagens 9. semester hviler på vertikal integrasjon og det 

vil være behov for overgangsordninger ved omlegging til revidert studieplan, hvor emner 

som ikke dekkes i reviderte moduler evt. blir undervist i elektive perioder. 

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

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

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

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

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

revidert plan. 

 

Tentativ implementeringsplan for nye moduler:  

 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 

Modul I X X     

Modul II   X X   

Moudl III     X X 

Modul IV  X     

Modul V   X    

Modul VI    X   

Modul VII   X     

Modul VIII   X X   
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Vedlegg: Læringsmål for medisinstudiet  
 

Ved fullført medisinstudium skal studentene ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og 

mellommenneskelige holdninger for å arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig ha 

et grunnlag for spesialistutdanning eller for forskning. En nyutdannet cand.med. skal ha 

oppnådd den kunnskap og ferdighet i naturvitenskaplige, adferds- og samfunnsvitenskaplige, 

parakliniske og kliniske fag som er nødvendige for å arbeide som lege både nasjonalt og 

internasjonalt. Studentene skal også ha tilegnet seg kunnskap og erfaring i samhandling med 

andre yrkesgrupper i og utenfor helseinstitusjoner. Studentene skal ha oppnådd 

selvstendighet, evne til vitenskaplig tenkning, ansvarsbevissthet, samt utviklet de nødvendige 

holdninger og ferdigheter for livslang læring.  

 

Læringsutbytte 

 

Kunnskap 

Ved fullført medisinstudium skal studenten kunne: 

 forklare kroppens oppbygning og biologiske variasjon  

 forklare fysiologiske, biokjemiske, cellulære, genetiske og molekylære prosesser som 

styrer kroppens normale funksjoner  

 diskutere sykdomsmekanismer, sykdommers ytringsformer og naturlige forløp  

 anvende medisinske undersøkelser og prosedyrer  

 diskutere etiske problemstillinger som er relevante i utøvelse av legeyrket  

 diskutere sykdomsårsaker og de endringer som skjer i funksjon og struktur i ulike 

organsystem ved forskjellige sykdommer og tilstander  

 anvende kunnskap for å forebygge sykdommer og tilstander  

 identifisere pasienter med økt risiko for sykdommer og skadelige tilstander diskutere 

menneskelig adferd og mellommenneskelige forhold på arbeidsplass og i samfunnet 

forøvrig  

 anvende medikamentell og annen behandling av sykdommer og tilstander  

 ha kjennskap til lover og samfunnsmedisinske forhold som er av betydning for utøvelse 

av eget arbeid og ansvar  

 

Ferdigheter 

Ved fullføring av medisinstudiet skal studenten kunne: 

 utføre kliniske undersøkelser og prosedyrer  

 kommunisere med pasienter og pårørende  

 utføre praktiske og kliniske utredninger av pasienter med alvorlige og akutt oppståtte 

livstruende sykdommer  

 utføre praktiske og kliniske behandlinger av pasienter med alminnelige, og akutt 

livstruende sykdommer  

 utføre praktiske og kliniske diagnostiseringer av pasienter med alminnelige, og akutt 

livstruende sykdommer  

 begrunne og dokumentere beslutninger om diagnostikk, utredning og behandling av 

sykdommer  

 analysere medisinske problemstillinger systematisk og kritisk  

 søke og vurdere medisinsk faglitteratur kritisk  
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 håndtere utilsiktede hendelser overfor pasienter, pårørende og samfunnet  

 håndtere forhold rundt dødsfall  

 

Generell kompetanse 

Ved fullføring av medisinstudiet skal studenten: 

 respektere pasienter uansett bakgrunn, kjønn eller alder  

 respektere pasienters valg i etisk vanskelige spørsmål  

 ivareta medbestemmelsesrett for pasienter  

 lindre og trøste i vanskelige situasjoner, når behandling ikke lenger har effekt, eller i 

livets avsluttende fase  

 vise empati samt reflektere over egen innfølingsevne  

 kunne bidra til bedre praksis gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer  

 kjenne begrensningene av sin egen kompetanse  

 kunne arbeide selvstendig og i gruppe  

 kunne formidle informasjon innenfor medisin  

 kunne videreutvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter  

 kunne prinsipper for god legepraksis  

 reflektere over etiske problemstillinger  

 samhandle med kollegaer og andre samarbeidspartnere  

 formidle resultater fra medisinsk og vitenskapelig litteratur  

 



Vedlegg 2: Studieplanen Oslo 2014: fordeling av fag (ukeekvivalenter) i moduler  

Versjon: 22.7. 2013 (alle elektive perioder/perioder for arbeid med prosjektoppgaven er ikke tatt med i oversikten) 
 

Modul Tema Uker IMB UE HELSAM UE KLINMED UE 

M1 
40 uker 

(EXPHIL03) 
Statistikk/introemne 
Humanbiologi 
(anatomi, fysiologi, 
med biokj., ernæring)  
 

(4) 
34 
 

Medisinsk stat. 
Atferdsfag 
Humanbiologi 

2 
0,5 
24,5 

Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
 

0,5 
1 
 

Genetikk 
Mikrobiologi  
Immunologi 
Indremed 
Kirurgi 
 

3 
1 
1 
0,25 
0,25 
 

 Eksamen 2       

M2 
40 uker 

Humanbiologi 
(anatomi, fysiologi, 
med biokj., ernæring) 
Propedeutikk 

38 
 

Humanbiologi 
Atferdsfag 
 

30,5 
2,25 

Allmennmedisin 
Medisinsk etikk 
 

0,5 
0,25 
 

Propedeutikk 
Anestesi 
Indremed 
Kir 
Radiologi 

2,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 Eksamen 2       

M3 
36 uker 
 

1. Integr. klin. modul  
 

34 
 

Atferdsfag 
Ernæring  

2 
0,5 

Allmennmedisin 
Medisinsk etikk 
KLoK 

1 
0,25 
0,25 

Anestesiologi 
Farmakologi 
Fys.med/rehab 
Hud 
Immunologi 
Indremedisin 
Kirurgi 
Klin biokjem/fys 
Mikrobiologi 
Patologi  
Radiologi  

1 
2 
1 
3 
1 
6,25 
4,25 
3 
2 
4,5 
2 

 Eksamen 2       

EL 1 Kunnskapshåndtering/prosjektoppgavekurs KLoK 1   

M4 
18 uker 

Nevrologi, ØNH, Øye 17 Atferdsfag 1 Allmennmedisin 1 Nevrologi 
ØNH 
Øye 
Genetikk 
Farmakologi 
Patologi 

5,5 
3 
3 
1  
1 
1,5 

 Eksamen 1       

M5 
18 uker 

Psykiatri, rettsmedisin, 
farmakologi, 
Prosjektoppg. (4 uker) 

13 
 

  Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
(rus/helserett) 
Med. etikk 

1 
1,5 
 
0,25 

Psykiatri 
Rettsmedisin 
Farmakologi 

7,25 
1 
2 

 Eksamen 1       

M6 
18 uker 

Reproduksjon, kvinne-
barn 
Global helse 

17   Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 
Medisinsk etikk 
Atferdsfag 
 

1 
0,5 
0,25 
0,25 

Barnesydkommer 
Føds.hj./kv.sykd. 
Patologi 
Genetikk 
Farmakologi 
Psykiatri 
Klin biokj/fys 

5,75 
5,5 
1,5 
0,5 
0,5 
1 
0,25 

 Eksamen 1       

M7 
18 uker 

Samfunnsmedisin - og 
primærhelsetjeneste  
(4 u før/1 u e praksis) 

5   Allmennmed. 
Samfunnsmed. 
KLoK 
Medisinsk etikk 

1,5 
2,75 
0,5 
0,25 

  

 Praksis 12   Allmennmedisin 
Samfunnsmedisin 

4 
2 

Indremed 
Kirurgi 

3 
3 

 Eksamen 1       

M8 
36 uker 

2. Integr. klin. modul 33 Ernæring 
Atferdsfag 

0,5 
1,5 

Allmennmedisin 
Samfunnsmed 
KLoK 
Medisinsk etikk 

3 
0,75 
1,5 
0,25 

Indremed 
Kirurgi 
Anestesiologi 
Patologi 
Psykiatri 
Radiologi 
Farmakologi 
Fys med rehab 
Hud 
Klin biokj/fys 

8,5 
8,5 
2,5 
2 
0,5 
1 
0,5 
1 
0,25 
0,25 

 Eksamen 3       
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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. 
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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 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for allmennmedisin 
Postadr.: Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo 
Besøksadr.: Frederik Holsts hus, Kirkeveien 
166, 0850 Oslo 
 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
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.  



2 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMB 20130621 
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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 
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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) 
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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 



1 
 

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 



 
         Lørenskog 21.06.13 
 
 
 
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 
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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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Årsplan 2014-2016 og Fordeling 2014 
 
Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og Fordeling av antatt 
statsbevilgning for 2014 på møte 17.juni 2013.  
 
Fakultetsstyret diskuterte prinsipper for fakultetets budsjettmodell på styreseminar 28.mai 2013 og 
Fordeling 2014 på styremøtet 25.juni 2013.  
 
Det viktigste strategiske spørsmålet ved årets fordeling er: 

• Bruk av budsjettfordelingsmodellen 
• Nye strategiske satsinger 
• Forhåndsdisponeringer 

Bruk av budsjettmodellen 
Fakultetets tildeling er gitt og påvirkes ikke ved at fakultetet endrer budsjettfordelingsmodellen. Vi 
kan gjøre endringer hvis vi ønsker at noen komponenter skal få større betydning enn andre og for å 
skape insentiver i en bestemt retning. Endringer i modellen kan gi forskyvninger i tildelingen mellom 
fakultetets institutter. 
 
På budsjettseminaret i mai 2013 ble budsjettfordelingsmodellens virkemåte diskutert. Dekanatets 
oppsummering av diskusjonspunktene er som følger: 

• Basis i utdanningskomponenten bør være stabil og så høy som mulig 
• Utdannings- og forskningskomponenten trenger ikke være like stor 
• Særskilte kostnader bør i de fleste tilfeller være tidsbegrenset, og bør vurderes årlig om de 

skal fases ut 
• Finansieringen av stipendiater og postdoktorer beholdes  
• Det gjøres ingen endringer i resultatelementet for doktorgrader 
• Det settes ingen grense for strategiske satsinger, men skal forsøkes bli holdt lavt 

Dekanatet velger å beholde faktoren på basis i utdanningskomponenten på 0,9 som tidligere. En 
økning i faktoren måtte gjennomføres ved reduksjon i andre budsjettposter eller strategiske 
satsinger.  

Nye satsinger 
Fakultetet fikk i 2013 en genrell styrking i budsjettet og midlene ble benyttet til å styrke 
utdanningsledelse. Også i 2014 er det gitt en generell styrking på ca 5 mill kroner. Dekanatet vil 
foreslå følgende satsinger: 

• Senter for global helse - varig 
• Tidlig innfasing av Center for Immunregulering – midlertidig 3 år, deretter varig 
• EU’s 7. rammeprogram - midlertidig 
• Administrative stillinger- varige og midlertidige 
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Forhåndsdisponering 
Hver enhet og fakultetet samlet har hvert år et regnskapsmessig overskudd. Størstedelen av  
overskuddet er bundet opp i fremtidig aktivitet, men nivået på overskuddet har vært relativt stabilt 
de siste årene. Dekanatet vil derfor foreslå at fakultetet finansierer nye midlertidige tiltak gjennom 
forhåndsdisponeringer. 
 
Vedlagt følger notat med nærmere beskrivelser av fordeling 2014 og Årsplan 2014-2016. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som 
fremkommer i møtet. 
 

2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014. 
 
 

3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr 
og eventuelle nye rekrutteringsstilinger. 
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Årsplan 2014-2016 – Det medisinske fakultet  

INNLEDNING  
Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Hvert år velges det ut en 
hovedprioritering. For årene 2014 og 2015 er henholdsvis Innovasjon, Grunnverdier og 
Tverrfaglighet valgt som hovedprioriteringer. Hovedprioritering for 2016 er ennå ikke 
bestemt. 
 
Hovedprioriteringen knyttes opp mot studiekvalitet/nyskaping av utdanning, forskning, 
formidling og samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse. 
 
Internasjonalisering   
Internasjonalisering er og skal være tett integrert i forskning og utdanning som skjer i 
fagmiljøene. Forskningsvirksomheten rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland 
skal i hovedsak initieres og ledes av fagmiljøene, mens fakultetet sentralt vil initiere 
samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i lavinntektsland, for å bidra til å redusere 
kunnskapskløften mellom rike og fattige land samt etablere og videreutvikle 
samarbeidet med partneruniversiteter i Kina og Russland. 

 
Studiekvalitet  
Fakultetet følger opp satsningen på studiekvalitet, blant annet gjennom revisjon av Oslo 
96 både for at studieplanen skal svare bedre på den medisinsk faglig utviklingen som 
har skjedd siden Oslo 96 ble innført, samt å imøtekomme både helsepolitiske og 
utdanningspolitiske forventninger og krav. Muligheten til å sikre kvalitet av 
undervisning, oppnåelse av læringsutbytte, evaluering, tilgang på lærerkrefter og 
kapasitet, og å opprettholde høy standard sikres bl.a. ved en videreutvikling av 
organisasjonen av studiet og styrking av utdanningsledelse. Dette skjer ved ansettelse av 
en utdanningsleder ved hvert institutt. Det gjøres budsjettmessige avsetninger til 
studiekvalitetsarbeid for å intensivere arbeid med nye evalueringsformer og digitalt 
støttede læringsformer. Fakultetet satser videre på reorganisering av masterstudiene, 
blant annet ved å avklarespørsmålet om å etablere en mer integrert master 
(Megamaster) og etablere en Master of Public Health (MPH). 

Forskning  
Fakultetet skal ivareta og utvikle kvaliteten og bredden innenfor medisinsk og 
helsefaglig forskning, samtidig som man oppmuntrer fagmiljøene til å skape større 
forskningsgrupper og  
-klynger, slik at forskningsmiljøene blir robuste nok til å kunne skape forskning på et 
høyt nivå og være konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å 
vinne i konkurransen om forskningmidler og priserFakultetet skal støtte opp under 
tverrfaglige samarbeider og styrke forskningssamarbeidet med andre fakulteter ved 
UiO, nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner, samt med 
universitetssykehusene Ahus og OUS.  Fakultetet skal styrke og videreutvikle 
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forskerutdanningen der kvalitet av våre doktorgradskandidater er i fokus, slik at de 
etter endt utdanning blir attraktive arbeidstakere både innen forskning nasjonalt og 
internasjonalt samt i samfunnet for øvrig.  
 
Innovasjon  
Innovasjon ved fakultetet skal være tuftet på forskning, men være et sekundærmål i 
forhold til forskning. Innovasjon skal drives i nært samarbeid med Oslo 
universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus), samt med andre 
fakulteter ved UiO. 
 
Formidling og samfunnsoppdrag  
Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre 
fagmiljøer besitter. Formidlingen skal rettes mot den brede offentlighet, 
brukere/pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet og 
fagmiljøer skal, der man har særlige forutsetninger, på en fri og uavhengig måte støtte 
opp under samfunnsgagnlig arbeid. 

 
Organisasjon og ledelse  
Fakultetet vil videreutvikle den nye organisasjonen som ble implementert i 2010, med 
vekt på etablering av tydelig rapporteringslinjer og arbeidsdeling mellom nivåene. 
Fakultetet har dessuten starte et eget lederutdanningsprogram for å bidra til å utvikle 
trygge ledere, samt et eget forskerveiledningprogram. Det oppfordres til å gjennomføre 
lederutviklingsprogram på instituttt-/enhetsnivå. 
 
Verdier og normer 
All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer, som 
akademisk frihet, sann kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, 
soliditet, engasjement, sjenerøsitet og hjelpsomhet. 
 
Risikovurdering  
Det er flere tiltak og prosjekter som skal iverksettes i 2014, der det er en viss risiko for 
ikke å lykkes fullt ut. Særlig kritisk og vanskelig er det å legge om studiene i takt med 
omleggingen i universitetssykehusene.. Det er dessuten en viss risiko for at man starter 
nye tiltak som det ikke finnes tilstrekkelig økonomi eller ledelsesmessige ressurser til å 
få gjennomført. 
 
Et grensesprengende universitet  
Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og 
formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.  

 
Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020 
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1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig 
forskning og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for 
tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger. 

2. Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt 
deltagelse i selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske 
forskningsområdet. 

3. Alle utdanningsprogrammer skal gis internasjonal profil og samarbeidet med 
utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet. 

Fakultetets prioriterte strategier 
1. Fakultetet skal drive forskning og utdanning av høy internasjonal standard 

innenfor basalmedisin, klinisk medisin og samfunnsmedisinske disipliner. 
Fakultetet skal utvikle sin forskning, utdanning og formidling, slik at den i større 
grad bidrar til å sette agendaen for utviklingen av helsetjenesten. 

3. For å oppnå tilstrekkelig faglig tyngde og god infrastruktur, skal fakultetet styrke 
samarbeidet med universitetssykehusene OUS og Ahus, andre fakulteter ved UiO, 
samt med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

5. Fakultetet har et særlig ansvar for å styrke kunnskapsutviklingen og 
undervisning omkring global helse.  

6. Fakultetet skal ved målrettet rekrutteringspolitikk med vekt på åpen 
internasjonal konkurranse sikre rekruttering av engasjerte medarbeidere på 
faglig høyt internasjonalt nivå. 

 
Tiltak 1: Utvikling av studieprogramporteføljen  
Det skal utarbeides en plan for hvordan programporteføljen skal utvikles på fakultetet. 
Planen skal innholde elementer som:  

• Med en revidert overordnet  studieplan (kalt Oslo 2014) for profesjonstudiet i 
medisin er den første fasen i revisjon av  Oslo96 ferdig høsten 2013, og 
detaljplanlegging av innhold for alle moduler (I til VIII) starter høsten 2013.  Det 
er laget implementeringsplan med planlagt oppstart av modul 1 (tidligere 1. og 2 
semester) høsten 2014.     Revisjon forventes fullført i alle moduler høst 
2016/vår 2017.  

• Fakultetet ønsker en større samordning av eksisterende masterprogrammer. 
Arbeidet med utredning om en såkalt ”megamaster” videreføres i 2013. 
Fakultetet vil også utrede rammebetingelser og ressursbehov knyttet til en mulig 
etablering av studieprogrammet Master of Public Health. 



  

Utkast til årsplan 2014-2016 -revisjon 4 
 

• Vi vil støtte opp under arbeidet med å etablere et nytt tverrfaglig studieprogram 
innen biomedisin i tett samarbeid med de andre fakultetene (MN og OD) som 
deltar i det tverrfaglige området livsvitenskap.  

Frist for gjennomføring: 2014  
Ansvar: Prodekaner for studier  
 
Tiltak 2: Strategier for publisering med høy kvalitet  
Fakultetet skal i samarbeid med instituttlederne arbeide for at tiltak foreslått i 
publiseringsstrategien blir gjennomført for å øke volum og heve kvaliteten på 
publiseringen, med prioritering av publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og 
forlag. Det skal legges vekt på å øke publiseringsvolum der hvor lavt volum er et 
problem.  

Planen inneholder følgende elementer det skal være fokus på: 

• Omfang og kvalitet av publisering basert på styringsdata skal inngå i 
ledernes dialog med forskningslederne og de vitenskaplige ansatte 
gjennom medarbeidersamtaler. 

• Gode rutiner for adressering og kontroll av rapporterte publikasjoner skal 
utarbeides, siden en stor del av Medfaks tilsatte innehar kombinerte 
stillinger ved både UiO Og OUS. 

• I PhD utdanningens obligatoriske kurs, vil det bli lagt vekt på 
ferdighetstreninger og økt forståelse for artikkelskriving og kvalitet. 

• Gode insentivordinger knyttet til publiseringsaktivitet vil også etableres 
ved instituttene og knyttes til driftsmidler. 

• Det vil arbeides for å etablere gode rapporteringssystemer slik at 
publiseringsaktivitet og resultater, for eksempel CHRIstin rapportering 
etc., blir synliggjort fagmiljøene. 

Det skal innen 2014 bli foretatt en evalering av de ovenfor nevnte virkemidlene 

Frist for gjennomføring: 2014 
Ansvar: Prodekan for forskning og instituttledere  
 
Tiltak 3: Styrke samhandlingen med universitetssykehusene og andre fakulteter 
Fakultetet skal videreutvikle samhandlingen med universitetssykehusene, mellom annet 
ved å bidra til å implementere 14 vedtatte samarbeidsområder mellom UiO og Oslo 
universitetssykehus (OUS). Som ledd i dette vil Institutt for medisinske basalfag 
opprette et Senter for klinsik ernæring. Målsetningen er bedre ressursutnyttelse og det å 
kunne utvikle større, mer robuste og mer konkurransedyktige forsknings- og 
undervisningsmiljøer. Likeledes vil fakultetet være en aktiv deltaker i den 
tverrfakultære satsningen innen livsvitenskap ved UiO. 

Frist for gjennomføring: 2014-2015  
Ansvar: Dekan 
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Tiltak 4: Styrke samarbeidet med primærhelsetjenesten og med andre 
kommunale helsetjenester  
Fakultetet skal styrke samarbeidet om forskning og undervisning med primærhelsetjenesten, 
særlig gjelder dette allmennleger som allerede er knyttet til vårt fakultet som 
universitetslektorer, samt Allmenlegevakta i Oslo. Likeledes legges det i Oslo opp til samarbeid 
med andre kommunale helsetjenester, slik som kommunale sykehjem, noe som vil styrke 
fakultetets forskning og undervisning innenfor arenaer som er blitt meget sentrale for 
undervisning og forskning relatert  til samhandlingsreformen. 
 
Frist for gjennomføring:2014-2015 
Ansvarlig: Dekan og instituttledere ved Institutt for helse og samfunn og Institutt for 
klinisk medisin 
 
Tiltak 5: Fakultetet skal arbeide for å etablere samarbeid knyttet til det norske 
senteret ved UC Berkeley 
Fakultetet skal legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å utvikle samarbeid mot 
fagmiljøer UC Berkeley, kan gjøre det gjennom det nyetablerte ”Peder Saether Center for 
Advanced Studies”.  

Frist for gjennomføring: Fortløpende  
Ansvar: Prodekan for for masterstudier 
 
Tiltak 6: Etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg 
 Fakultetet arbeider for å etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg. I 
samarbeid med Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og de tre andre medisinske 
fakulteter i Norge skal vi finne områder for forskningssamarbeid og for 
studentutveksling. I løpet av 2013 skal det ansettes en administrativ ansatt og en 
vitenskapelig i bistilling ved senteret. Målet for 2014 er å styrke pågående 
forskningssamarbeid og videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med Russiske 
medisinske forsknings-og utdanningsinstitusjoner, i første omgang St.Petersburg. Det 
arbeides videre med å etablere nye forkningsamarbeider mellom sterke 
forskningsgrupper både ved Medfak og institusjoner i St.Petersburg. I tillegg til at vi har 
fokus på å etablere sterke forsningsmessige relasjoner med Russland vil det også 
samtidig arbeides for å tilgjengliggjøre enkelte masterkurs og doktorgradskurs ved UiO 
for russiske studenter og doktorgrads kandidater på sikt innen helse og medisin.  Det 
arbeides målrettet for å tilgjengligjøre informasjon og kontaktpunkter for forskere ved 
andre fakulteter ved UiO og de medisinske fakulteter nasjonalt. I 2014 blir det utlyst 
både reisestipender samt ansatt Professor II’ere både ved en medisinsk forsknings- og 
utdanningsinstitusjon i St.Petersburg og ved Det medisinske fakultet, UiO. 
 
Frist for gjennomføring:2014 
Ansvar: Prodekan for forskning 
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Tiltak 7: Samarbeid med Universitetet i Jimma, Etiopia 
Fakultetet inngikk høsten 2012 en MOU-avtale med University of Jimma (UoJ) i Etiopia. 
Fakultetet vil videreføre arbeidet med å identifisere samarbeidsområder og –former, 
mellom annet ved å sikre finansiering fra ulike nasjonale og internasjonale kilder. 
Frist for gjennomføring: 2014 
Ansvar:  Prodekan for studier og instituttleder ved Institutt ved helse og samfunn 
 
Tiltak 8: Videreutvikle samarbeid med utvalgte universiteter i Kina, Nepal og 
Bangladesh 
Fakultetet vil i disse landene videreutvikle det institusjonelle samarbeidet med 
universiteter der man allerede har etablert et slikt samarbeid.  Fakultetet vil etablere et 
team bestående av faglig og administrativt ansatte, som skal lede denne satsingen. 
Frist for gjennomføring: 2014 
Ansvar:  Dekan 
 
Tiltak 8b: Videreutvikle samarbeid med Universitetet i California Irvine 
Fakultete vil videreutvikle undervisningssamarbeidet med UCI  ved å øke 
studentutveksling og utvikle program for lærerutveksling og deling av læringsressurser 
 
Frist for gjennomføring: 2014-2015 
Ansvar:  Prodekan for studier (medisin)  
 
Tiltak 9: Etablere et senter for Global Helse 
Et Senter for global helse støtter opp under UiOs og fakultetets strategiske planer om 
internasjonalisering og er tenkt etablert ved Institutt for helse og samfunn som et 
virtuelt senter for å styrke og koordinere hele fakultetets  globale helseforskning. 
Etableringen av et Senter for global helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet 
slik at de blir i posisjon til å  tiltrekke seg ekstern finansiering av forskningsprosjekter 
innen global helse.  

Frist for gjennomføring: 2014-2015 
Ansvar: Instituttleder ved  Institutt for helse og samfunn 
 
Læringsuniversitetet  
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder.  
 
Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020 

8. UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom klarere forventninger, tettere 
oppfølging, bruk av varierte læringsformer, læringsfremmende evaluering og god 
pedagogisk kompetanse. 
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10. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være 
internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive 
forskningsmiljøer 

Fakultetets prioriterte strategier:  
8 Fakultetet skal systematisere kunnskap om studienes kvalitet. Dessuten skal 

fakultetet engasjere seg i UiOs sentrale satsing på utdanningsledelse. Fakultetet 
skal fortsette sitt arbeid med utvikling av læringsfremmende evalueringsformer.  

11 Forskerutdanningen skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal 
være integrert i aktive forskningsmiljøer.  

Fakultetets skal utvikle e-læring til å bli en brukervennlig og instruktiv kunnskapskilde 
for nåværende og tidligere studenter.  
 
Tiltak 9: Varierte undervisnings- og evalueringsformer, samt bruk av digitalt 
støttede læringsformer  
Fakultetet skal gjennomgå alle skriftlige eksamener med tanke på digitalisering (PC-
basert), dette inkluderer også skriftlige spørsmål i den modifiserte OSCE (objektiv 
strukturert klinisk eksamen). Alle eksamener gjennomgås med tanke på at de er i 
samsvar med læringsmål og læringsutbytte, med god  reliabilitet og validitet. ,  Det skal 
lages kurs for faglærere med tanke på bedre kvaliteten på evalueringsformene. 

Fakultetet skal foreta en betydelig opprustning av digital læring (e-læring), både 
teknologisk og pedagogisk. Fakultetet har tatt initiativ overfor de andre medisinske 
fakultetene og det er etablert en felles portal for e-læring, der alle fakulteter skal bidra 
Fakultetet skal tydeliggjøre krav til praktiske ferdigheter (sjekklister), og legge til rette 
for mer systematisk opplæring ved Ferdighetsenter og ved kliniske praksisarenaer. 

Fakultetet skal utvide bruken av et system (såkalte ”klikkere”) for digital tilbakemelding 
til læreren, der studentene gjennom forelesningen eller umiddelbart etter kan gi 
tilbakemelding om forståelse av læringsstoffet og formatet på forelesningen. 

Fakultetet skal opprettes et mottak ved Det medisinske fakultet for studentenes 
meldesystem vedrørende læringsmiljø (Si-fra –system) 

 
Frist for gjennomføring:  2014  
Ansvar: Prodekaner for studier  
 
Tiltak 10: Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer 
Fakultetet skal lage en plan for kvalitetsforbedrende tiltak. Elementer som skal inngå i 
denne planen er: 

• Fakultetets studieprogrammer som ikke er er beskrevet i henhold til det 
europeiske rammeverket for kvalifikasjoner, skal gjennomgås. 
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• Alle studieprogrammer skal vurderes med henblikk på om de tilfredsstiller 
kunnskaps- og ferdighetskrav gitt i Samhandlingsreformen og 
utdanningspolitiske forventninger og krav gitt i Stortingsmelding 13 (2011-
2012) Utdanning for velferd.  

• Kjønnsbalansen på de ulike studieprogrammene følges nøye og det vurderes å 
iverksette tiltak på programmer med stor overvekt av ett kjønn. 

Frist for gjennomføring:  2014  
Ansvar:Prodekaner for studier  
 
Tiltak 11: Styrke forskerutdanningen 
Forskerutdanningen videreutvikles og det  er øket fokus på kvalitetssikring av kandidat, 
forskningsprosjekt,  utdanningsdel, oppfølging av kandidater når det gjelder 
gjennomføring og adminstative rutiner.   I dette arbeidet vil det arbeides videre med 
ansvarskartet for hele PhD utdanningen, slik at det fremkommer tydelig hvem (institutt, 
veilder, kandidat og fakultet) som har ansvar i hele prosessen fra ansettelse til disputas. 
PhD koordinatorene ved instituttene skal bistå både fakultet, institutt og seksjon for 
forskerutdanning  i dette arbeidet for å bedre smahandlingen og kvailtetssikringen. Vi 
skal fortsatt ha forkus på kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen.. Det 
obligatoriske introduksjonskurset vil fra 2014 bli erstattet av to nye 5 studiepoengs kurs 
kurs, kalt INTRO I (kvalitative og kvantitaive forsknnigsmetoder smat vitenskapsteori, 
forsknigsetikk og forskeretikk) og INTRO II (genereiske ferdigheter innen bl.a. 
skrivetrening, presentasjonsteknikk, innovasjon, karriereveier).  Alle valgfrie kurs vil  bli 
gjennomgått med tanke på kvalitet, gjennomførbarhet og etterspørsel videreutviklet. 
Noen blir slått sammen, andre avsluttet og nye vil komme til. Videre, vil vi fremdeles ha 
fokus på i  samarbeid med instituttlederne å etablere et fast kompetansetilbud for 
veiledere i tillegg til styrke forskerveilederkurset vi organiserer i samarbeid med Helse-
Sør-Øst og OUS. Man vil også sørge for at PhD-kandidater får opplæring i 
helseforskningsloven både i form av forelesninger og e-læringskurs som fakultetet nå 
utvikler.  

Det arbeides fortsatt sammen med De medisinske fakultetene i Norge  om å samordne 
sin forskerutdanning bedre, blant annet ved at PhD kandidatene kan ta valgfrie kurs ved 
de andre fakultetene. Det vil også fortsatt legges til rette for at PhD kandidater kan ta 
kurs ved andre fakulteter ved UiO og ved Bioteknologisenteret samt i utlandet.  

Det etablerte forskerutdanningsrådet blir  styrket ved at 
forskerutdanningskoordinatorer som er ansett i fast vitenskapelig stilling ved hvert 
institutt blir aktive medlemmer av rådet. Dette for å utvikle forskerutdanningen og tilse 
at den fungerer etter vedtatte planer, både på fakultets- og instituttnivå. Forskerlinjen 
skal fortsatt  samkjøres enda tettere med PhD-utdanningen for å få flere 
medisinstudenter til å avlegge en PhD-grad etter endt utdanning.  
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Frist for gjennomføring: 2014  
Ansvar:Prodekan for forskning   
 
Et samfunnsengasjert universitet  
Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store 
samfunnsutfordringer.  

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020:  
12 Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. 

Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere 
samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter 

16 UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring. 

 
Fakultetets prioriterte strategier: 

13 Fakultetet skal utvikle sin forskning og undervisning, slik at den i større grad 
bidrar til å løse nye utfordringer i helsetjenesten. 

14 Fakultetet skal arbeide for at det opprettes stillinger for leger i spesialisering som 
kan kombinere klinisk tjeneste med forskning i stipendiat- eller i 
postdoktorperioden (dobbeltkompetanseløp). 

18 Fakultetet skal styrke kunnskapsutvikling og innovasjon i samarbeid med OUS, 
Ahus, andre fakulteter og med myndigheter og næringsliv. 

 
Tiltak 12: Styrke innovasjonsarbeidet 
Innovasjonen ved fakultetet skal skje i nær samhandling med universitetssykehusene 
OUS og Ahus, fordi man ved denne samhandlingen får betydelig større forskningstyngde, 
og fordi den meget utfordrende kliniske virksomheten der er en viktig driver for 
innovasjonsarbeidet. Patentering og eventuell kommersialisering skal skje gjennom 
Inven2. 

Fakultetet skal i samarbeid med Inven2 legge inn kunnskap om kommersiell innovasjon 
i den obligatoriske kursdelen (INTRO II) for kandidater ved forskerutdanningen og 
Forskerlinjen. Videre skal det etableres et nettbasert informasjonsopplegg om 
innovasjon for forskere og mulige brukere.   

Fakultetet skal styrke samarbeidet med Inven2 ved at de trekkes inn i tunge 
søknadsprossesser om forskningsmidler som ressurspersoner for å styrke søknadens 
kvalitet. 
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Fakultetet vil i første halvår 2013 lage konkrete planer for hvilke tiltak som skal 
gjennomføres for å fasilitere ikke-patenterbar innovasjon (inkrementell innovasjon).  

Fakultetet vil også oppfordre studentene til større deltakelse på Gründerskolen. 

Fakultetet skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og øke 
forståelsen av hva innovasjon er for de ulike fagområdene. Det skal utarbeides en plan 
for aktiviteter og konkrete tiltak skal iverksettes.  

 
Frister for gjennomføring: 2014 
Ansvar: Dekan 
 
Et handlekraftig universitet  
Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til 
å understøtte kjerneaktivitetene.  

 

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020: 
18 Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, 

og de faglige prioriteringene skal legges til grunn. Forskningsmiljøer og 
utdanningsmiljøer som utmerker seg med høy kvalitet skal ha gode betingelser 

19 UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig 
forsterkende gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av 
områder for ekstern finansiering 

23 Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og 
administrasjon. 

24 Investeringer i nybygg og oppgradering prioriteres ut fra UiOs hovedmål og målet 
om bærekraftighet, i nær dialog med nasjonale og lokale myndigheter. 

Fakultetets prioriterte strategier: 

19. Forskningsressurser skal i størst mulig grad fordeles på basis av 
forskningskvalitet, der fagmiljøer med et høyt internasjonalt nivå eller potensial 
til å nå et slikt nivå prioriteres. 

20. Fakultetet skal se til at fagmiljøer med liten eller relativt svak forskningsaktivitet 
kan utvikles ved en mer fokusert satsing, eller ved etablering av tettere 
samhandling med sterke fagmiljøer, eventuelt at de fases ut. 

21. Fakultetet skal legge til rette for å styrke klinisk forskning ved å bedre 
arbeidsforholdene for klinikere med bistilling ved universitetet. 
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23. Fakultetet skal profesjonalisere støttefunksjoner for søknader om eksterne 
forskningsmidler. 

24. Fakultetet skal øke sitt handlingsrom ved og kontinuerlig arbeide for å 
effektivisere administrative rutiner. 

25. Fakultetet skal arbeide for en større grad av samlokalisering av sin virksomhet, 
samt arbeide for bedre og mer hensiktsmessige lokaler i universitetssykehusene. 

 
Tiltak 14: Konkurransearenaer med særlig høy kvalitet 
Fakultetet vil i perioden arbeide for at det gjøres omprioriteringer med tanke på å 
belønne forskningsgrupper som innhenter store forskningsbevilgninger fra nasjonale og 
internasjonale institusjoner, slik som Senter for fremragende forskning, Senter for 
forskningsbasert innovasjon, Jebsen, EU og diverse amerikanske forskningsfond.  
 
Frist for gjennomføring:  Løpende 
Ansvar: Dekan og prodekan for forskning 
 
Tiltak 15: Implementere retningslinjer for etablering av forskningsgrupper 
For at forskningen skal få tilstrekkelig faglig tyngde og ressurser har man ved ett 
institutt (Klinmed) implementert retningslinjer for etablering av forskningsgrupper, og 
fakultetet vil tilse at det implementeres lignende retningslinjer for etablering av 
forskningsgrupper ved de andre instituttene.  

Frist for gjennomføring: 2014 
AnsvarProdekan for forskning og instituttledere 
 
Tiltak 16: Økt innhenting av midler fra eksterne kilder  
Fakultetet skal styrke det videre arbeidet med å innhente eksterne forsknigsmidler ved 
å profesjonalisere støttefunksjonen ved søknader. For å støtte opp forskerne i dette 
arbeidet vil Enhet for ekstern forskningsfinsiering (EEF) arbeide tett med forskerne og 
instituttene for å støtte opp søkerne i søknadsprosessen og at forutsigbare rutiner 
etableres. De skal også holde fagmiljøene informert om utlysninger om forskningsmidler 
nasjonalt (spesielt store utlysninger fra Forskningsrådet og KG Jebsen) og internasjonalt 
(EU og NIH) samt samarbeide med OUS og UiO forøvrig om søknadsprosesser.  
 
 
Tiltak 18: Internt handlingsrom – administrativ utvikling  
Det arbeides med en mer effektiv samhandling mellom universitetet sentralt og 
fakultetene der hovedprinsippet er at administrative oppgaver skal legges på laveste 
effektive nivå. Fakultetet følger opp dette med konkrete planer. 

Frist for gjennomføring: Fortløpende 
Ansvar: Fakultetsdirektør 
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Tiltak 19: Arbeide for at fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn 
samlokaliseres  
Fakultetet mener at en samlokalisering av fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn i 
nye og moderne lokaler vil bety en klar forbedring i arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet 
for ansatte og studenter, og med dette utløse en merkbar effektivisering av faglig og 
administrativt arbeid ved instituttet.  En overordnet skisse til romplan er utarbeidet og 
fakultetet vil i 2013 arbeidet for å skaffe ressurser til et forprosjekt. 

Frist for gjennomføring: Forprosjekt innen 2014  
Ansvar: Fakultetsdirektør og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn 
 
Tiltak 20: Arbeide for at universitetet får hensiktsmessige lokaler ved renovering 
og utbygging av Oslo universitetssykehus (OUS) 
OUS vil i løpet av en periode på 10-15 år gjennomføre betydelige bygningsmessige 
forandringer, i det store deler av eldre bygningsmasse saneres og erstattes med nye 
bygninger. Fakultetet vil i denne prosessen samarbeide nært med UiO sentralt, med 
ledelse og ansatte i Institutt for klinisk medisin, samt med studentene, for å sikre at 
fagmiljøer, ansatte og studenter får gode lokaler. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Dekanog , instituttleder  ved Institutt for klinisk medisin 
 

Det gode universitetet  
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt 
potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø  

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020: 
25. Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og 

ansvarsfordeling i alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite 
hvor beslutninger treffes og hvordan disse kan påvirkes gjennom 
medbestemmelse og universitetsdemokrati. 

26. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby 
gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling 

27. Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres høyere, herunder den fysiske 
infrastrukturen 

28. Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus og 
en tydelig profil for likestilling mellom kvinner og menn. 
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Fakultetets prioriterte strategier: 
26. Fakultetet skal sikre godt lederskap med respekt for delegert myndighet gjennom 

økt satsing på lederopplæring og -utvikling på alle nivåer for å skape trygge og 
gode ledere med sikker rolleforståelse, klare beslutningsområder og tydelig 
arbeidsdeling mellom nivåene. 

27. Fakultetet skal kontinuerlig arbeide for å forbedre det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljø ved et systematisk HMS-arbeid, og der alvorlige avvik straks 
rapporteres og korrigeres.  

28. Fakultetet skal drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og 
en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter for alle, 
uavhengig av kjønn og etnisk herkomst. 

 
Tiltak 21: Lederrekruttering og -opplæring 
Fakultetet prioriterer gode prosesser for lederrekruttering, blant annet ved at 
oppledelsen ved fakultetet/instituttene deltar ved rekruttering til underliggende 
lederstillinger. Fakultetet vil motivere og dyktiggjøre sine ledere til å gjennomføre 
universitetets forskningslederkurs. Fakultetet arrangerer halvårlige samlinger med 
ledelsestema for alle fakultetetets faglige og administrative ledere,  i tillegg tilbys 
fokuserte kurs innenfor lederrelevante emner som medarbeidersamtaler, 
intervjuteknikk ved ansettelser, og lignende. Gjennomføring av mer 
systematisk/målrettede utviklingsprogram for ledergrupper er delegert til 
instituttene/enhetene å gjennomføre. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Dekan 
 
Tiltak 22: Rekruttering og oppfølging av medarbeidere  
Rekrutteringsarbeidet er under kontinuerlig utvikling. Rekruttering til kombinerte 
stillinger (fakultet/sykehus) er spesielt krevende, og utvikling av rutinene skjer i 
samarbeid med sykehusene.Det er utarbeidet gode rutiner for å ta imot medarbeidere, 
slik at de blir gjort kjent med sine ledere og medarbeidere fra første stund, får definerte 
fysiske arbeidsrammer og får adekvat opplæring i sine oppgaver. Ledere skal ha 
regelmessige medarbeidersamtaler med sine ansatte, og det skal legges vekt på at alle 
ansatte skal kunne videreutvikle sin kompetanse. Dette kan skje gjennom deltakelse i 
interne/eksterne opplæringstiltak, nettverksgrupper, hospitering, mv.  
 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Ledere på alle nivåer 
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Tiltak 23: Medvirkning og involvering 
Fakultetet vil sørge for at fakultetets nettsider gir oppdatert og lett tilgjengelig 
informasjon om vår organisasjon og beslutningsprosesser. Det avholdes månedlige 
møter med tjenestemannsorganisasjonene og fakultetsverneombude hvor saker legges 
frem til informasjon/drøfting. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Fakultetsdirektør 
 
Tiltak 24: Læringsmiljø og studentmiljø 
Fakultetet skal sikre høy kvalitet i utdanningene, og legge til rett for at studenter følger 
normert studieløp. Videre skal faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i 
studiene prioriteres. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvarlig: Prodekaner for studier 
 
Tiltak 25: HMS-arbeid ved fakultetet 
Målsetting for HMS-arbeidet ved universitetet er lagt til grunn for fakultetes strategiplan 
for HMS-arbeidet for perioden 2014 – 2020 med tilhørende årshjul.  Gjennom et 
systematisk HMS-arbeid, både på fakultets- og instituttnivå, skal utvalgte strategier, 
sammen med resultatet av ”Ledelsens gjennomgang”, legge grunnlaget for utarbeidelse 
av HMS-handlingsplaner. Planene skal følges opp og revideres årlig i strategiperioden.  
 
Frist for gjennomføring: årlig  
Ansvarlig: fakultets- og instituttledelsen 
 
 
Resultatindikatorer 
 

Ambisjoner

2008 2009 2010 2011 2012 2014
Nye studiepoeng  per heltidsekvivalent 43,9 45,5 45,4 45,3 48,3

Gj.snittlig gj.føringstid PhD 6,8 3,8 3,8 4,0 3,5 3,5

Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 7,6 7,5 7,5 8,7 7,8 8 %

Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 1,00 1,14 1,06 1,13 1,11
1,26

EU-tildeling - volum 16 745 12 727 12 687 21 161 15 963 27 403

NFR-tildeling - volum 171 415 141 579 145 849 152 714 126 211 173 560

Resultatindikatorer med ambisjoner

 
 



  

Utkast til årsplan 2014-2016 -revisjon 15 
 

Ambisjoner

2008 2009 2010 2011 2012 2014
Antall publikasjonspoeng 637,4 678,4 649,5 679,5 678,6 793,0

Antall vit.årsverk inkl. stipendiater  637,9 593,5 611,5 602,0 611,0 629,0

Antall utvekslingsstudenter 155,0 154,0 151,0 176,0 151,0 176,0

Antall nye studiepoeng 1 496,9 1 559,6 1 528,0 1 523,1 1 555,0 1 602,0

Antall heltidsekvivalenter (høsttall) 2 047,0 2 055,0 2 021,0 2 016,0 1 931,0 2 116,0

Grunnlagsdata for resultatindikatorene
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Til: Fakultetsstyret 

 

Årsplan 2014-2016 og Fordeling 2014 
Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Som i UiOs årsplan skal det velges ut en 
hovedprioritering hvert år. For årene 2014 og 2015 har UiO valgt henholdsvis Grunnverdier og 
Tverrfaglighet som hovedprioriteringer. Hovedprioritering for 2016 er ennå ikke valgt. 
Hovedprioriteringen for 2014 kobles til 200-årsmarkeringen av Norge som nasjon, stikkord: 
menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat, akademisk frihet og dannelse.  
 
Gjennom hele perioden prioriteres tiltak knyttet til studiekvalitet/nyskaping i utdanning, 
forskningskvalitet, formidling og samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse i denne revisjonen 
av årsplanen. 
 
Dekanatet er primært opptatt av å konsentrere seg om tiltak som allerede er igangsatt. Noen av disse 
er store, og krever mye tid og ressurser. I den foreslåtte årsplanen for 2014-2016 er følgende 
endringer gjort sammenlignet med forrige plan: 
 

• To nye tiltak er tatt inn; etablering av Senter for global helse og HMS 
• Gjennomførte aktiviteter er tatt ut 
• Noen tiltak har fått nytt innhold 
• Alle tiltak skal kun ha én ansvarlig for gjennomføring 

 

Vedlagt følger forslag til Årsplan 2014-2016 

Fordeling 2014 
Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og fordeling av antatt 
statsbevilgning 2014 i møte 17.juni 2013. Fordelingen bygger på anslag for inntektene, da 
statsbudsjettet vedtas først i desember. Eventuelle avvik fra anslaget blir behandlet i fordelingen for 
2015. Anslaget er på ca 4,7 milliarder kroner og bygger på følgende: 
 
 Økte resultatinntekter på ca 1 mill kroner (nedgang i studiepoenginntekter og økning i den 

resultatbaserte omfordeling av forskningsresultater)  
 På fordelingstidspunktet for 2013 ble det anslått ca 20 mill kroner lavere enn det faktisk ble 

 
Sammen med reduksjon av ubrukte midler (forhåndsdisponeringer), gjorde at det ble vedtatt en 
ekspansiv fordeling i juni.  Det samlede disponible handlingsrom ble vurdert til: 
 
 Ca 100 mill kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur 
 Ca 48 mill kroner til midlertidige og varige aktiviteter 

 
Det er ikke forventet nye rekrutteringsstillinger eller nye studieplasser. UiO fikk i revidert 
statsbudsjett for 2012 70 nye studieplasser, hvorav 10 til profesjonsstudie i medisin, og 
helårsvirkningen av disse er lagt inn i budsjettet for 2013. Det er ikke forventet noen økning i frie 
midler eller generelle kutt. 
 
Fakultetene styrkes varig med 30 mill kroner årlig med fokus på bedre forsknings- og studiekvalitet.  
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Det legges til grunn en pris- og lønnskompensasjon på 3 %. 
 
Med disse forutsetningene er Det medisinske fakultet fordelt følgende ramme for 2014: 
 
          

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet       

Utdanning   2 014 2 013 Endring 
Basis         

  Studieplasser 176 075 167 309 8 766 

Resultater         

  Studiepoeng 101 528 99 661 1 867 

Total   277 603 266 970 10 633 

Forskning         

Basis         

  Stipendiater fulltid - før 2009 82 335 79 937 2 398 

  Stipendiater fulltid - fra 2009 10 124 9 829 295 

  Stipendiater deltid - nye 0 0 0 

  Postdoc fulltid - før 2009 14 482 14 061 422 

  Postdoc fulltid - fra 2009 2 761 2681 80 

  Postdoc deltid -nye 0 0 0 

  Forskningslab 23 005 22 335 670 

  SFF - første runde 2 000 2000 0 

  SFF - andre runde 4 000 4000 0 

  SFF- tredje runde 2 000 2000 0 

  NCOE 1 000 1000 0 

  ERC Advanced Grant 2 400 1600 800 

  Forskningsområde 19 641 19 069 572 

Resultater       0 

  Avlagte Dr.grader 48 628 43 014 5 614 

  NFR-midler 11 883 12 310 -428 

  EU-midler 19 128 17 885 1 243 

  Publikasjonspoeng 15 425 15 417 8 

Satsinger         

  
SFF - konsortiepartner, Norwegian centre for 
the...  1 000 1 000 0 

  SFF- finalist - Healthy brain aging centre  1 000 1 000 0 

Total   260 812 249 137 11 675 

Annet         

Basis         

  Tilpasning 56 803 50 206 6 597 

Satsinger         

  200 års jubileum 1 900 0 1 900 

Total   58 703 50 206 8 497 

          

Sum totalt   597 118 566 313 30 806 
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Tilpasningselementet består av: 
 
Tilpasning 2013 50 206                 
Pris- og lønnsjustering 1 506                    
Styrking av rammen 5 091                    
Tilpasning 2014 56 803                  
 
 
Følgende ”produksjon” ligger til grunn for tildelingen for 2014: 
 
  2010 2011 2012 

Avlagte doktorgrader 183 174 231 

Studiepoeng 1 528 1 523 1 509 

Studentutveksling 151 176 155 

Publikasjonspoeng 650 680 680 

EU-inntekter 12 787 21 162 15 963 

NFR-inntekter 147 892 152 714 126 211 

 
Endringer i fordeling for 2014 kan forklares med: 

• Reduksjon av internhusleien med 11,8 mill kroner (ingen økonomiske konsekvenser) 
• 3 % lønns- og prisstigning 
• Vel 5 mill til ”ny” satsing til forskning og utdanning  
• Opptrapping på vedtatte studieplassendringer 
• 1,9 mill til fakultetets 200-jubileum i 2014 
• Nedgang på resultatelementene studiepoeng og NFR-inntekter 
• Ingen/små endringer på resultatelementene EU-inntekter og publikasjonspoeng 
• Økning på resultatelementet doktorgrader 

 

Budsjettfordelingsmodellen 
Vi vil først gi en rask gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell.  

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter; 

a) Forskningsbasert utdanning 
b) Forskning og forskerutdanning 
c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 
d) Infrastruktur 
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a) Forskningsbasert utdanning 

Forskningsbasert utdanning 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 
Årsverk basert på 
pålagte 
undervisningsoppgaver 

Eventuelle 
stimuleringsmidler 

Utplassering av 
studenter 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

    Disseksjon   
    Ferdighetssenter   
    Laboratoriekurs   
    PC-stuer   
    Studiekonsulenter   

Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver er fremkommet ved at undervisning er kartlagt og 
omregnet til årsverk og multiplisert med en gjennomsnittlig årslønn. 

 

b) Forskning og forskerutdanning 

Forskning og forskerutdanning 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Teknisk assistanse/drift 
Eksterne midler (NFR 
og EU) Dyrestall Tematiske områder 

Rekrutteringsstillinger 
Vitenskapelig 
publisering Verksteder Startpakker 

Vitenskapelig utstyr Doktorgrader     
Forskerlinjen       
Forskerutdanning       
SFF, NCOE, ERC       

 
De årsverk som fremkommer i forskningsbasert utdanning (basis) får et påslag i komponenten 
Forskning og forskerutdanning – Basis til ”Teknisk assistanse/drift” 
 
 

c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 
Regionaletiske 
komiteer 

Eventuelle 
resultatmidler 

Universitetssykehus-
tilskuddet 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

Rettsmedisinsk 
institutt       
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d) Infrastruktur 
 

Infrastruktur 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Internhusleie 
Eventuelle 
resultatmidler 

Eventuelle særskilte 
kostnader 

Oppbygging av 
innkjøpsfunksjon 

Eksternhusleie       
Fellesadministrasjon       

 

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele 
til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I forslag til fordeling 2014 er det lagt inn følgende 
satser og priser: 

Utdanning 

Variabler undervisning 
Undervisning pr årsverk  683 timer 
Trekk for eksterne årsverk 50 % 
Pris pr årsverk 813 700 kr* 
Faktor 90 % 

• Det er lagt inn en økning på 3 % som lønnskompensasjon 

Forskning 

Impact Stipendiater Postdoktorer 
Institutt for medisinske basalfag 46 % 53 % 
Institutt for helse og samfunn 45 % 53 % 
Institutt for klinisk medisin 26 % 53 % 

 

Variabler forskning 
Påslag for stillinger lab.fag 50 % 
Påslag for stillinger ikke lab.fag 20 % 
Pris pr doktorgrad        135 000 kr 
Pris pr publikasjonspoeng 11 900 kr 
Pris NFR 0,05 kr 
Pris EU 0,60 kr 

 

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen 
øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene 
blir stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott. 

På budsjettseminaret i mai 2013 ble budsjettfordelingsmodellens virkemåte diskutert. På bakgrunn 
av diskusjonene på seminaret og den faktiske tildeling for 2014 er følgende gjort i fordelingen: 
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• Vi har oppjustert lønnssatsen på årsverk i basis på utdanningskomponenten med 3 % 

• Vi har oppjustert satsen på stipendiater og postdoktorer til de nye NFR-satsene 
(nedskaleringen er imidlertid opprettholdt) 

• Nedskaleringsfaktoren i utdanningskomponenten er uendret fra 2013-fordelingen (faktor på 
0,9). 

Prioriterte satsinger 2014-2016 - ambisjoner i årsplan 2014-2016 
Forskningskvalitet  
I årsplanen vil forskningskvalitet være prioritert gjennom hele perioden. Fakultetet har tre 
kvantitative indikatorer med ambisjoner på området. 

Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 
Fakultetet har som ambisjon å ha 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk i 2014. I 2012 
oppnådde vi 1,11 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt, noe som er en reduksjon på 0,02 poeng 
fra 2011. Fakultetet ligger lavere på denne indikatoren enn gjennomsnittet ved UiO. 

EU-inntekter 
Fakultetet har ambisjon om vel 27 mill kroner i 2014. EU-inntektene ble redusert med 5,2 mill kroner 
sammenlignet med 2011. EU-inntektene varierer en del fra år til år fordi volmet er lite og tilslag på 
enkeltprosjekter gir derfor betydelig utslag. 

NFR-inntekter 
NFR-inntektene er redusert fra 152 714 mill kroner i 2011 til 126 211 i 2012.  Målet i 2014 er 173,6 
mill kroner, og det er fortsatt et stykke igjen for å nå dette målet. 
 
Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Startpakker 
Startpakkeordningen skal bidra til en mer offensiv rekrutteringspolitikk ved fakultetet, ved å gjøre 
fakultetets faste vitenskapelige stillinger mer attraktive overfor de beste søkerne.  Tidligere har 
fakultetet administrert startpakkeordningen med utlysning og tildeling. I denne ordningen har vi nå 
en forpliktelse på 1,6 mill kroner i 2014 i allerede innvilgede startpakker.  Instituttene ga imidlertid 
tilbakemelding om at de kan administrere denne ordningen på en mer smidig måte internt på 
instituttene og dermed få bedre utnyttelse av midlene som er til disposisjon. Det ble derfor vedtatt 
at startpakkeordningen skulle legges ut på instituttene fra og med 2013. Det er fordelt 2,1 mill kroner 
til instituttene i 2014 som de selv administrerer til formålet.  
 
Enhet for ekstern finansiering 
Det ble i budsjettfordelingen for 2012 vedtatt å opprette en Enhet for ekstern finansiering (Grant 
Office) i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Det har tatt litt tid med å få etablert kontoret, men 
dekanatet forventer at oppstarten vil være høsten 2013. Kontoret vil tilby bistand til en profesjonell 
søknadshåndtering og oppfølging av den eksterne virksomheten ved fakultetet og OUS, og vil være 
det viktigste tiltaket dekanatet iverksetter for å øke den eksternt finansierte virksomheten. Rammen 
for Seksjon for ekstern forskningsfinanisering er 3,5 mill kroner. 
 
Biostatistikk 
Biostatistikk er viktig for alle fakultetets enheter, for studentene, PhD-studentene og den enkelte 
forsker, og etterspørsel etter tjenestene til Avdeling for Biostatistikk større enn tilbudet de kan gi. 
Det ble derfor vedtatt å styrke avdelingen med ytterligere 4 førstestillinger og 2 bistillinger for å 
møte den økte etterspørselen etter undervisnings, veiledning og forskning på området i 
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budsjettfordelingen 2012. For å følge opp vedtaket avsettes det 4,6 mill kroner til Biostatistikk i 2014. 
Avsetningen overføres til Institutt for medisinske basalfag.  
 
Scientific Advisory Board (SAB) 
For å nå målene om mer ekstern finansiering, er faglig høy kvalitet på søknadene nødvendig for nå 
opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Det ble derfor i 2011 etablert 
et Scientific Advisory Board for å gi søkere, til blant annet Sentre for fremragende forskning og 
Jebsensentre, en faglig gjennomgang/tilbakemelding på søknadene. Erfaringene med dette i 2011 og 
2012 er gode, og dette er en ordning dekanatet ønsker å videreføre i 2014. Medlemmene mottar et 
fast honorar, samt et honorar pr leste søknad. Det foreslås å sette av 250 000 kroner til dette i 2015. 
 
Stimuleringsmidler til toppforskning 
I budsjettfordelingen for 2012 ble det vedtatt å innføre toppforskningsstøtte til prestisjefylte 
forskningstildelinger.  For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med ”friske 
midler” for å komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, 
men også for Forskningsrådets ”FriPro – Fellesløft”.  Det ble avsatt 2 mill kroner, som skulle øke til 5 
mill kroner i 2016.  Innvilgede søknader og søknader som er under behandling viser at avsetningen 
som ble gjort for 2012, må øke litt raskere enn først antatt. Forskningstildelinger som kommer inn 
under ordningen er nå: 

• Fri-pro – Fellesløftet: 1,58 mill kroner 
• Jebsensenter: 3,25 mill kroner 
• Innfasing SFF: 1 mill kroner 
• Stimuleringsmidler Helsam: 1 mill kroner 

 
Det foreslås å avsette totalt 6,83 mill kroner til stimuleringsmidler til toppforskning i 2014, en økning 
på 2 mill kroner sammenlignet med 2013. 
 
Forskningslederprogrammet 
Forskningslederprogrammet ved UiO er et intensivt utviklingsprogram for forskningsledere. Målet er 
at programmet skal gi stort personlig utbytte for deltakerne og bidra til å stimulere deres arbeid med 
å bygge gode forskningsmiljøer og tilrettelegge gode rammevilkår for forskning og 
forskningssamarbeid. Antall plasser ved Forskningslederprogrammet er fordelt etter fakultetenes 
størrelse, og Det medisinske fakultetet har alltid hatt flere søkere enn antall tildelte plasser. 
Fakultetet har tidligere betalt for lederprogrammet, men ønsker nå å synliggjøre satsingen med egen 
tildeling. Det foreslås derfor å sette av 200 000 kroner til deltakelse ved UiOs forskningslederprogram. 
 
Vitenskapelig utstyr 
Fakultetet har i underkant av 9 mill kroner til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 0,2 mill og 1 mill 
kroner) til fordeling årlig. Disse utstyrsmidlene lyses normalt ut, og søknadene prioriteres og tildeles 
av fakultetets utstyrsutvalg. For årene 2011, 2012 og 2013 er imidlertid disse midlene øremerket det 
nye tilbygget til Domus Medica. På grunn av forsinkelser i innkjøpene på instituttene ble midlene for 
2013 lyst ut på vanlig måte og den øremerkede tildelingen til Institutt for medisinske basalfag 
forskyves til 2014. Det blir derfor ingen ordinær utlysning i 2014. 
 
Internasjonalisering 
I 2012 har både fakultetets internasjonale seksjon og Moskvasenteret blitt evaluert. Moskvasenteret 
er vedtatt avviklet, og Russlandsatsingen overføres til UiOs senter i St.Petersburg. For å følge opp 
satsingen i St.Petersburg er 1,5 mill kroner trukket ut av fakultetets fordeling. Det planlegges å 
etablere virksomhet i St.Petersburg i 2013, blant annet ved ansettelse i en administrativ stilling, samt 
i en vitenskapelig i bistilling. Fakultetets virksomhet i St.Petersburg skal gjøres i samarbeid med Det 
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matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO og de tre andre medisinske fakulteter i Norge. Fokus 
i 2014 blir fortsatt å finne områder for forskningssamarbeid og studentutveksling. 
 
Fakultetet har fulgt opp årsplanen ved å initiere samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i 
lavinntektsland, blant annet gjennom et nylig oppstartet samarbeid med Universitetet i Jimma, 
Etiopia. Videre vil Kina-samarbeidet fortsette som tidligere. USA-samarbeidet vil i første rekke 
konsentreres om å legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å utvikle samarbeid mot 
fagmiljøer UC Berkeley, gjøre det gjennom det nyetablerte ”Peder Sather Center for Advanced 
Studies”. Totalt foreslås det å avsette 770 000 kroner til disse utvalgte land-satsingene. 
 
Nye tiltak som støtter opp under ambisjonene 

Tidlig innfasing av Centre for Immune Regulation (SFF) 

På møtet 20.desember 2011 behandlet fakultetsstyret saken om innfasing av sentre for fremragende 
forskning og fattet følgende vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med 
følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF’et, og 
man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret. 
 
Innfasing av et senter for fremragende forskning, kalt SERTA, gjelder kun de sentrene som har fått 
senterbevilgning fra NFR på to perioder etter evaluering i første periode. 
 
Det finansielle i vedtaket for innfasing av et senter for fremragende forskning innebærer: 
 

• Videreføring av bevilgning fra UiO på 2 mill kroner (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling (1 mill) fra fakultetet (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling fra instituttet (varig) 

 
Fakultetets første Senter for fremragende forskning, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap 
(CMBN), ble etablert i 2003 og hadde sitt siste år med bevilgning fra NFR i 2012, og ble tildelt 1 mill 
kroner i fakultetet fordeling i 2013. 
 
I 2007 ble Centre for Immune Regulation etablert. Senteret ble ved midtveisevalueringen vurdert til å 
være ”exceptionally good! av den internasjonale evalueringskomiteen og ble videreført med ny 
periode fra 2012. Dette sentret får sin siste NFR-bevilgning i 2016. Ut i fra planen for innfasing av 
SFF’ene skal senteret få innfasingsmidler fra 2017. 
 
Prodekan for forskning ber om at Centre for Immune Regulation får innfasingsmidlene fremskyndet 
fra og med 2014. Bakgrunnen for det er at senteret har ”mistet” en halv forskningsgruppe (Bogen), 
da denne forskningsgruppen ble tildelt et Jebsen-senter i 2013 og måtte følgelig redusere sitt 
vitenskapelige bidrag til CIR med 50 %.  Det er fakultetets ansvar at CIR imøtekommer sine mål og 
delmål frem til 2017. En tidligere innfasing er derfor påkrevet for at CIR skal kommet styrket ut av 
situasjonen der en av hovedpartnerne fikk et Jebsen Senter fra 2013.  
 
Kostnad 1 mill pr år fra 2014-2016, totalt 3 mill. 
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Etablering av Senter for Global Helse 

Fakultetet mottok i 2012 en henvendelse fra Institutt for helse og samfunn om støtte til å etablere et 
Senter for global helse.  
 
Et Senter for global helse støtter opp under UiOs og fakultetets strategiske planer om 
internasjonalisering og er tenkt etablert ved Institutt for helse og samfunn som et virtuelt senter for 
å styrke og koordinere hele fakultetets globale helseforskning. Etableringen av et Senter for global 
helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet slik at de blir i posisjon til å tiltrekke seg ekstern 
finansiering av forskningsprosjekter innen global helse.  

Ved en etablering av et Senter for global helse er det naturlig å basere seg på erfaringene med det 
tematiske område Globinf ved Det medisinske fakultet som eksisterte i perioden 2002 – 2009. 
Globinf fungerte som et virtuelt nettverk med andre institusjonelle partnere og forskere innen 
globale infeksjonssykdommer, der bruken av mindre såkornmidler, seminar- og reisestøtte bidro til å 
legge til rette for utarbeiding av suksessfulle søknader om ekstern forskningsfinansiering.  

Senteret vil ha som mål å: 
 

- styrke og koordinere global helseforskning ved Det medisinske fakultet 
- styrke forskermiljøers konkurranseevne inn mot internasjonale og nasjonale 

forskningsprogrammer 
- styrke det tverrfaglige samarbeidet internt på UiO og med andre sentrale aktører i Oslo-

regionen som arbeider med global helse 
- oppfylle fakultetets strategiske forpliktelser til å nå målsetninger om økt internasjonalisering 

innen forskning og utdanning 
 

Senteret vil videre ha som mål å bidra til å styrke samarbeidet med akademiske institusjoner i sør, 
nasjonale og internasjonale organisasjoner i tillegg til å bidra som en ressursbase for Institutt for 
helse og samfunn sine studie- og forskerutdanningsprogram.  

Et senter for global helse vil i første omgang ha som formål å kartlegge pågående forskning samt også 
hvilken interesse global helseforskning har ved fakultetet og UiO. Aktivitetene videre vil også være 
knyttet til koordinering av forskningsmøter, støttefunksjoner i søknadsprosesser og utvikling av 
studietilbud. Senteret vil videre arbeide for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom 
studieprogrammer, samt nasjonale og internasjonale aktører. Til sist vil senteret kunne være en base 
for påvirkningsarbeid rettet mot politikere, NFR, SIU og internasjonale aktører. 

Senteret er i utgangspunktet tenkt organisert med en vitenskaplig leder og en administrativ ansatt. I 
tillegg ønsker vi etablering av en styringsgruppe samt en nasjonalt og internasjonalt sammensatt 
ressursgruppe. 

Senteret vil bestå av ett vitenskapelig årsverk og ett administrativt årsverk, samt driftsmidler. 
 
Ressursbehov 2014 2015 

Professorat 385 000 1 150 000 

Administrativ 860 000 860 000 

Drift 125 000 250 000 
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Totalt 1 370 000 2 260 000 

 
Varige tildelinger til Senter for global helse vil være 2,26 mill kroner årlig fra 2015. 
 
EUs 7. RAMMEPROGRAM, MARIE CURIE, COFUND 
Fra Fakultetet, ved prodekan for forskning, ble det sendt en søknad til Marie Curie-programmet i EU 
våren 2013, som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Her er det søkt om 150 nye postdoktor 
årsverk med 2 til 3 års innkommende postdoktorer eller utgående samt reintegrering av 
hjemvendende postdoktorer for en periode på inntil 3 år.  Prosjektsøknaden ble meget sterkt 
evaluert, og fakultetet er invitert til forhandlinger i EU medio juli.  Dersom EU innvilger dette 
prosjektet vil det ha stor merverdi for fakultetets forskningsgrupper, forskerutdanning og karriere 
muligheter for yngre forskere. Vi kan bygge på en allerede solid forskerutdanning for våre phd’er 
våre postdoktorer vil være en del av forskerutdanningen på toppen med en karriere bygging innen 
innovasjon, næringslivsbygging og samfunnet for øvrig. Postdoktorene vil også kurses innen 
generiske ferdigheter, populærvitenskaplig fremstilling/mediatrening, skrive-og/søknadstrening og 
lederutdanning. Dette tilbudet vil også komme alle andre postdoktorer ved fakultetet til gode ut over 
COFUND. Med denne COFUND søknaden følger fakultetet opp UiO sin strategi 2020, 
Forskningsmeldingen nr.18 og Forskningsrådets siste Biofag evaluering 2011. Resultatet blir en 
styrket internasjonalisering og karriereutvikling samt et øket karrieretilbud til våre yngre forskere.  

Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at postdoktorer skal forske/ ta graden 
sin i et annet land en sitt hjemland. 
 
Scientia Fellows vil kunne gi totalt inntekter på 6,78 millioner EURO (ca 51 millioner NOK).  Dette er 
anslått til å være 40 % av de totale kostnadene. For disse pengene skal vi gi 150 årsverk postdoktorer 
og administrere programmet. Postdoktorene har krav på lønn, ”travel” og ”mobility” stipend og 
driftsmidler. Fakultetet trenger en prosjektleder, prosjektet skal evalueres årlig og vurdering av 
søkere i tre søknadsrunder. 
 
Hvis vi bruker universitetets totalbudsjetteringsmal og legger inn de stillinger vi anslår vil ligge ved 
fakultetet vil Scientia Fellows kreve en egenandel på i størrelsesorden 63,5 millioner kroner totalt. 
Fordelt over prosjektets levetid gir det 12,7 millioner i året. 
 
Det er anslått at prosjektet vil gi totalt 16 millioner i økte RBO-midler (resultatbasert omfordeling). I 
tillegg vil prosjektet, sammen med fakultetets satsing gi ringvirkninger av flere publikasjonspoeng, 
flere eksternt finansierte prosjekter.  
 
Forutsetninger: 

• 150 årsverk postdoktorer over en periode på 5 år 
• EU dekker 40 %, 60 % fra prosjektet selv 
• Anslagsvis håper vi at våre faste vitenskaplige rekrutterer ca. 50 % av postdoktor massen, 

tilsvarer 75 årsverk over 5 år= 15 årsverk hvert år 
• Grovt anslått antar vi NFR sats for rekrutteringsstillinger= 900 000, 60 % = 540 00 pr årsverk 
• 540 000x 15= 8 100 000 

 
Det er altså behov for 8,1 mill kroner årlig i 5 år i egenfinansiering. I denne beregningen har 
fakultetet dekket store deler av de indirekte kostnadene og gitt avkall på overhead. 
 
Det er vanskelig å benytte ”våre egne” 19 postdoktorer som bidrag til EU-programmet, da 
universitetets rekrutteringsstillinger må regnskapsføres på basis for at vi skal nå fakultetets måltall. 
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Det er vanskelig å se alternative måter å finansiere egenandelen, bortsett fra å sette av midler i 
fordelingen, eller forvente at fagmiljøet som postdoktoren knyttes til finansierer denne. Det 
anbefales av fakultetsledelsen at UiO sine COFUND postdoktorer finansieres ved et spleiselag mellom 
EU/fagmiljø og fakultet. Dersom man ser for seg for eksempel en fordelingsmodell på 40/30/30 vil 
fakultetet måtte sette av ca 4 mill kroner hvert år i fem år. 
 

Forskerutdanning 
Fakultetet har klart flest kandidater på doktorgradsprogrammet og flest avlagte doktorgrader ved 
Universitetet i Oslo og nasjonalt. Fakultetet har en indikator med ambisjoner som relaterer seg til 
forskerutdanning. 
 
 

• Netto gjennomføringstid for disputerte doktorgrader 
Antall avlagte doktorgrader er en del av finansieringsmodellen og gir økte inntekter, men i 
årsplansammenheng har vi netto gjennomføringstid på 3,5 år som ambisjon innen 2014. I 
2012 hadde vi en netto gjennomføringstid på 3,5 år for forskerutdanningen. Dette innebærer 
en reduksjon fra de foregående årene. 

 
Tiltak som støtter opp under ambisjonen 
 
Forskerlinjen 
Forskerlinjen ble etablert i 2002 som et viktig strategisk virkemiddel for rekruttering av leger til 
medisinsk forskning. Forskerlinjen går over to år, men det ene året tas parallelt med studiet frem 
t.o.m. 11. semester. Forskerlinjen har vært et vellykket og populært tiltak, og fakultetet ser det som 
svært viktig at flere av forskerlinjestudentene viderefører forskningen sin i stipendiatstillinger som 
lyses ut ved fakultetet. Fakultetet har gitt og vil fortsatt gi føringer til instituttene at tidligere 
forskerlinjestudenter skal prioriteres ved utlysning av universitetsstipendiatstillinger.  Det avsettes 
vel 4,2 mill kroner til dette årlig til dekking av kostnader knyttet direkte til drift av prosjektene og 
studentene, kostnader knyttet til ledelse, administrasjon og seminarer, samt kostnader knyttet til 
forskerkurs og veiledning.  

 
Forskerkurs 
Fakultetets kursportefølje består av obligatoriske kurs og frivillige kurs. De obligatoriske kursene er 
forutsigbare med hensyn til ressursbehov og hvor disse ressursene hentes fra over en lengre periode. 
Det er etablert et undervisningsregnskap på disse kursene, og lagt inn i budsjettfordelingsmodellen. 
Instituttene blir tildelt ressurser i budsjettfordelingen, på samme måte som for det øvrige 
undervisningen. Til gjengjeld må instituttlederne stille de nødvendige undervisningsressurser til 
disposisjon for forskningsdekanen. 

De frivillige kursene må godkjennes av prodekan for forskning for å bli en del av fakultetets 
kursportefølje. Når kurset er godkjent, vil instituttet få en tildeling avhengig av ressursinnsatsen. Det 
er avsatt 1 mill kroner til de frivillige kursene. Videre er det avsatt 300 000 til et skrivekurs for PhD-
kandidatene. 

MedDocs 
Instituttenes ph.d.-forum er samlet i MedDocs, et faglig og sosialt nettverk for fakultetets Ph.D.-
kandidater. Hovedmålet til MedDocs er å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene og utdanningstilbudet 
for Ph.D.-kandidatene ved fakultetet gjennom aktiv deltagelse i fakultetsorganisasjonene. MedDocs 
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er organisert i ulike Ph.D.-forum tilknyttet hvert institutt og er drevet av kandidatene selv. Leder av 
MedDocs får tilbud om forlengelse av sin stipendiatperiode med 1 måned, og det foreslås å avsette 
100 000 kroner til dette i 2014. 
 
PhD-koordinatorer 
Ordningen med en PhD-koordinator i full stilling på hvert institutt videreføres i 2014. I 2013 fikk de 
instituttene som ikke hadde tilsatt PhD-koordinator redusert tildeling. Fra 2014 får hvert institutt 
tildelt 924 000 kroner igjen for å finansiere denne stillingen. Det er også avsatt 94 000 kroner til en 
10 % stilling for en PhD-koordinator som er ansatt ved Det odontologiske fakultet, men som utfører 
koordineringsoppgaver for fakultetet. 
 

Studiekvalitet 
På samme måte som forskningskvalitet er studiekvalitet/nyskaping i utdanningen en gjenomgående 
prioritet i hele årsplanperioden. Fakultetet har to indikatorer med ambisjoner som relaterer seg til 
området. 
 

• Studiepoeng per registrerte student (heltidsekvivalent) 
Det ble ikke fastsatt ambisjoner for denne indikatoren i fjor, men det ligger an til at fakultetet 
skal øke denne med 3 % i 2014 i forhold til 2011. I 2011 oppnådde fakultetet 48 studiepoeng 
pr registrerte student. Det er imidlertid store forskjeller mellom fakultetets ulike 
studieprogrammer.  
 

• Studentmobilitet 
UiOs ambisjon for 2014 er at 8 % av de registrerte studentene skal være knyttet til 
utvekslingsavtaler. For fakultetet var denne andelen 7,8 i 2012, noe som innebærer en 
reduksjon sammenlignet med 2011.  

 
Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Studiekvalitet 
Det medisinske fakultet har mye å være stolt av når det gjelder studiekvalitet, noe finaleplassen i 
Senter for fremragende utdanning vitner om, men det er fortsatt mye som kan forbedres.  I flere år 
har vi avsatt 1 mill kroner øremerket studiekvalitet, noe som foreslås videreført i 2014. I 2014 vil mye 
av midlene gå til igangsatte utredninger og revisjoner av studieprogrammene.  
 
Fleksibel læring – E-læring 
En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter 
varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruke av digitalt støttede læringsformer. 
Fakultetsstyret vedtok i budsjettfordelingen for 2012 og 2013 å øke satsingen til e-læring, både til ny 
senioringeniørstilling og professorat i medisinske pedagogikk, samt et økt beløp til utlysning til e-
læringsprosjekter. Det er ønskelig å videreføre satsingen i 2014. 
 
Internasjonalisering- studentutveksling 
Fakultetet har som mål at 8 % av studentmassen skal være knyttet til utvekslingsavtaler, som nevnt 
ovenfor er dette målet ikke oppnådd i 2012, og det er nødvendig å videreføre aktiviteten. Det 
foreslås å avsette 220 000 kroner i 2014, som er det samme beløpet som tidligere. 
 
Utdanningsledelse 
For å styrke studiekvalitet og utdanningsstrategi ble det for 2013 vedtatt å etablere en 
utdanningsleder ved hvert av instituttene for profesjonsstudiet i medisin. I 2013 ble instituttene 
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tildelt 350 000 kroner til denne funksjonen ved hver av enhetene, noe som utgjorde 1/3 årsverk. Fra 
2014 økes det til 1 årsverk på hvert institutt. Dette er i tråd med vedtaket i universitetsstyret om å 
benytte de frigjorte ”IHR-midlene” til studiekvalitet. 
 
Tilsynssensorer 
Alle studieprogrammer skal ha en ekstern tilsynssensor. Tilsynssensors arbeidsoppgave skal være 
føre tilsyn med vurderingsformer, gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser og å føre tilsyn 
med standarden på resultatene. Tilsynssensorer skal også rapportere om tilsynet og gi råd om videre 
utvikling av vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Hittil har ikke alle 
masterprogrammene hatt en tilsynssensor, men ble innført i 2013. Det avsettes 550 000 kroner til 
tilsynssensorordningen i 2014. 
 

Nye tiltak som støtter opp under ambisjonene 

Styrking av studieadministrasjonen ved studieprogrammet i ernæring (fast) 
Profesjonsstudiet i klinisk ernæring er en femårig mastergradsutdanning ved Institutt for 
basalmedisin (IMB) med teoretiske og kliniske emner. Studiet har fellesundervisning i medisinske 
basalfag med medisinstudiet i omkring 3 ½ semestre, mens de resterende 6 ½ semestre 
representerer spesialisert undervisning i klinisk ernæring og andre relevante emner. En betydelig del 
av undervisningen i klinisk ernæring er knyttet til sykehusene, noe som ofte krever omfattende 
studieadministrasjon og oppfølging.   

Administrasjonen av ernæringsstudiet har i flere år vært underbemannet og mye av det 
administrative arbeidet (f.eks. utarbeidelse av emne- og semesterbøker, timeplaner, rombooking, 
administrasjon av eksamen, studiekvalitetssikring, kontrakter med kliniske veiledere etc.) har blitt 
utført av faste vitenskapelige ansatte. I statsbudsjettet for 2011 besluttet Kunnskapsdepartementet 
at opptak til studiet skulle utvides fra 20 til 35 studenter per år. Underbemanningen i 
studieadministrasjonen er derfor blitt enda mer uttalt.  

Studiet har i flere år hatt lekkasje av studenter til medisin. En ny studieplan er nå rigget slik at 
mulighetene for dette er betydelig redusert, samtidig med at det kliniske ernæringsfokuset er styrket 
i samtlige ti semestre. Denne omleggingen av studieplanen krever også studieadministrative 
ressurser. 

Studiet har pr i dag en studiekonsulent som er lokalisert på IMB. Til sammenligning har fakultetets 2-
årige masterprogram en studiekonsulent som sitter ”nede” i organisasjonen der undervisningen 
gjennomføres.  Selv om fellesundervisningen med medisin i omkring 3 ½ semester i stor del trekker 
veksler på noen av de 7 studiekonsulenter og 3 eksamenskonsulentene som er knyttet til 
medisinstudiet, er ernæringsstudiet underbemannet samtidig med at de vitenskapelige ansatte 
knyttet til ernæringsstudiet i dag belastet med et betydelig omfang av studieadministrativt arbeid. 

Det er følgelig et stort behov for å styrke de administrative ressurser knyttet til dette studiet og det 
er følgelig foreslått å øke bemanningen med en varig stilling som studiekonsulent som knyttes 
direkte til studiet og plasseres lokalt på IMB. 

Midlertidig styrking av studieadministrasjon i forbindelse med revisjon av studieplanen i medisin 
Revisjonsarbeidet med medisinstudiet har nå kommet inn i en ny fase. Det skal etableres 8-10 
modulgrupper som skal arbeide modulvis med det konkrete og detaljerte innholdet i studieplanen. I 
denne forbindelse må det også: 
• Utarbeides overgangsordninger og planer for implementering 
• Ny studieplan må kvalitetssikres i henhold til regelverk  
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• Etablere et system for kontinuerlig overvåkning og derved også kvalitetssikring av studiet 
• Forbedring av de gjennomgående evalueringsformene for studiet 
• Nye eksamensformer må fastsettes 
• Felles rutiner for eksamensavvikling på tvers av modulene skal etableres 
• Administrative systemer, f. eks FS, skal oppdateres  
• Detaljert planlegging, f. eks tilgang til lokaler, lærerressursfordeling, undervisningssteder etc. 
 
Oppgavene kommer i tillegg til ordinært studieadministrativt arbeid, og det kan ikke forventes at 
dette arbeidet kan pålegges Studieseksjonen eller studiekonsulentene i instituttene innenfor de 
stillingshjemlene som nå finnes.  
 
Det er et sannsynlig behov for å styrke studieadministrasjonen med tre årsverk fra nå og frem til ny 
studieplan er ferdig implementert. 
 

Andre avsetninger 

Likestilling 
Fakultetet har som mål å øke kvinneandelen i vitenskapelig toppstillinger. I perioden 2010 til 2012 
var det et mål å øke kvinneandelen med 5 prosentpoeng. Andelen kvinner i vitenskapelige 
toppstillinger er økende, men vi har ikke nådd målene enda. I 2012 har fakultetet delt ut to 
stipendier à 500 000 kroner til kvinnelige førsteamanuenser som et bidrag til å kvalifisere seg til 
toppstillinger. Denne satsingen ønsker vi å videreføre til neste år, men denne gangen kun tildele ett 
stipend. Vi ønsker også å videreføre forskningsveiledningskurset i samarbeid med legeforeningen og 
Helse SørØst. Det foreslås å avsette 750 000 kroner til likestilling i 2014. 
 
Fakultetet 200 år i 2014 
Det medisinske fakultet skal feire sitt 200 års jubileum i 2014 og fakultetsstyret har vedtatt et 
budsjett på vel 3,3 mill kroner til feiringen. Fakultetsledelsen ønsker at denne kostnaden tas over tre 
år. Det ble vedtatt at 2 mill kroner tas fra det regnskapsmessige overskuddet i 2012, og den siste 
millionen tas over budsjettet i 2014.  
 
 
 
Lederutvikling 
Fakultetet har satset mye på lederutvikling etter omorganiseringen, gjennom ledersamlinger for alle 
fakultetets ledere. Disse samlingene har blitt veldig godt mottatt og oppslutningen er stor. Det er et 
ønske at disse samlingene videreføres. Videre ønsker også fakultetet å videreføre og oppmuntre 
fakultetets forskere til å delta på UiOs forskningslederprogram, som også har vært en stor suksess. 
Det foreslås å avsette 400 000 kroner til lederutvikling i 2014. 
 
Generell reserve og generell drift 
I fordelingen for 2014 er det lagt inn 1,2 mill kroner i generell drift og 1 mill kroner i generell reserve 
på fakultetsnivå. 
 
Hvordan finansiere de nye satsingene 

Nye tiltak er foreløpig beregnet til ca 8 mill kroner i 2014 og i underkant av 11 mill kroner i 2015. Den 
varige virkningen av de foreslåtte tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner. 

Hvis tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10,5 mill kroner i 2014 og ca 6,5 mill kroner i 
2015. I 2015 reduseres tidligere vedtatte midlertidige satsinger på ca 5,3 mill kroner (fakultetets 200-
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års jubileum, Rettsmedisinsk øremerking, ekstra dekan og anatomistilling) og i 2016 ytterligere med 
vel 1,8 mill kroner. 

Fakultetet vurderer muligheten for å forhåndsdisponere midler til de nye satsingene. Erfaringsmessig 
har fakultetet regnskapsmessige overskudd, som langt overstiger en slik forhåndsdisponering. 
Langtidsbudsjettet åpner for en tilbakebetaling over 5 år.  Ved å være offensive og ha tro på at 
satsingene lykkes vil vi også generere større inntekter til fakultetet, gjennom mer og bedre forskning 
og undervisning. 

Videre er det viktig å påpeke at en slik ekspansiv budsjettering kan kreve at fakultetet og instituttene 
vil måtte stramme inn. Slik det legges opp er ikke kostnadene og eventuelle fremtidige økte inntekter 
synkroniserte. Dekanatet mener likevel det er forsvarlig da forhånddisponeringene ikke er større, og 
kan tilbakebetales over flere år.  

 
Gjennom bruk av fordelingsmodellen, med de priser og faktorer som nevnt tidligere i notatet, samt 
sentrale satsinger og avsetninger foreslås følgende fordeling, og med en forhåndsdisponering på 10,5 
mill kroner: 
 

Enheter 
Forslag til 

fordeling 2014 
Hovedfordeling 

2013 Endring i % 

Endring 
2013-
2014 

Fakultetet felles 164 006 160 894 1,93  3 112 
Institutt for medisinske basalfag 127 400 120 529 5,70 6 870 
Institutt for helse og samfunn 86 169 78 627 9,59 7 542 
Institutt for klinisk medisin 230 053 216 528 6,25 13 525 
Sum det medisinske fakultet 607 628 576 578 5,39 31 050 

 
 

 



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Post 50,  2014
(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene

Fakultetet felles 0 14 805 19 641 129 140 163 586 160 894 1,67 % 2 692

Institutt for medisinske basalfag 51 484 75 065 0 450 127 000 120 529 5,37 % 6 470

Institutt for helse og samfunn 58 656 27 804 0 0 86 459 78 627 9,96 % 7 832

Institutt for klinisk medisin 106 078 106 234 17 291 450 230 053 216 528 6,25 % 13 525

Sum grunnenhetene 216 218 209 103 17 291 900 443 512 415 684 6,69 % 27 828

Sum det medisinske fakultet 216 218 223 908 36 932 130 040 607 098 576 578 5,29 % 30 520
Andel fordeling mellom modulene 36 % 37 % 6 % 21 %
Maksimalt til fordeling 597 118

Restsum til fordeling -9 980

Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio
Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 %
Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 %
Pris per årsverk 813 700
Faktor 0,90 Pris pr doktorgrad: 135 248 55 %

Total tildeling for doktorgrader 26 460 43 014

Impact rekrutteringsstillinger Stip P.doc Pris 11,9
Faktor IMB 0,46 0,53 Total tildelingssum for publikasjoner 7 967 15 417 52 %
Faktor Klinmed 0,26 0,53
Faktor Helsam 0,45 0,53 Pris NFR 0,05 0,084 60 %

Pris EU 0,60 1,152 52 %
Total tildelingssum for eksterne tildelinge 17 096 30 195

Satser / Tildeling

Infrastruktur
Hovedfordeling 

2013

Hovedfordeling 
2014

total sum 
Forskningsbasert 

utdanning
Forskning og 

forskerutdanning

Særskilte 
oppgaver/
Samfunns
oppdrag
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Det medisinske fakultet
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Fakultetet felles 163 586 0 0 0 0 0 14 490 315 0 0 14 805 19 641 19 641 129 140 129 140
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Institutt for helse og samfunn 86 459 38 376 0 20 280 0 58 656 15 793 7 816 0 4 194 27 804 0 0 0

Institutt for klinisk medisin 230 053 100 196 0 5 882 0 106 078 53 186 31 677 962 20 408 106 234 17 291 17 291 450 450

Sum grunnenhetene 443 512 182 351 0 33 867 0 216 218 109 528 51 008 13 828 34 738 209 103 0 0 0 17 291 17 291 900 0 0 0 900
Sum det medisinske fakultet 607 098 182 351 0 33 867 0 216 218 124 018 51 323 13 828 34 738 223 908 19 641 0 0 17 291 36 932 130 040 0 0 0 130 040
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Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Forskningsbasert utdanning Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag Infrastruktur

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Særskilte 
kostnader

Forskning og forskerutdanning

Infrastruktur

Sum Sum Sum Sum
Særskilte 
kostnaderBasis ResultatBasis Resultat

Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Grunnenhetene

Antall 
timer 
undervisnin
g

Behov for 
antall 
årsverk

Antall 
eksterne 
årsverk 1)

Netto 
behov 
årsverk 2) Tildeling

Fakultetet felles 0 0,0 0,0 0,0 0

Institutt for medisinske basalfag 41 650 61,0 2,4 59,8 43 779 073

Insitutt for helse og samfunn 37 772 55,3 6 52,4 38 375 915

Institutt for klinisk medisin 103 350 151,3 29 136,8 100 196 040

Sum grunnenhetene 182 772 267,6 37,2 249,0 182 351 028

Undervisning pr årsverk 683
Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50
Pris per årsverk 813 700
Faktor 0,90

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk.
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

U-regnskap

Undervisningstimer

Grunnenhetene Forelesning Kurs Seminar
Gruppearbe
id Klinikk

Til stede 
for 
studentene

Økt opptak 
ernæring

Omlegging 
fellessemes
tre OD/Ern

Fellesgrad 
helseøkono
mi (HEM)

Nytt 
masterstudi
um - 
Geriatri

Masteroppg
ave 30 stp

Masteroppg
ave 60 stp

Masteroppg
ave 60 stp, 
lab-basert

Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag          5 801          8 380             438 16 383                        45              35         3 202            488               -                 -   -            320           720           

Insitutt for helse og samfunn 11 466       1 664         2 377         6 279         117            136           -            -            612           706           1 500        3 600        -            

Institutt for klinisk medisin          5 787          8 231             825        67 710        13 185               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Sum grunnenhetene 23 053       18 275       3 640         90 371       13 347       171           3 202        488           612           706           1 500        3 920        720           

Grunnenhetene

Leder av 
eksamensk
ommisjon

Meldem av 
eksamensk
ommisjon

Muntlig 
eksamen

Klinisk 
eksamen

Utarbeidels
e av skriftlig 
oppgavesett

Sensur av 
skriftlig 
oppgavesett

Sensur av 
hjemmeeks
amen

Vurdering/t
ilbakemeldi
ng 
mappeoppg
ave

Sluttvurderi
ng av 
mappe

Sensur 
masteroppg
ave inkl 
muntlig eks

Sensur  
maseroppg
ave uten 
muntlig eks

Muntlig 
eksamen

Sensur 
muntlig 
fremlegg

Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 540            1 240                     117 -            1 202         -            -            -            272           240           -            -            -            

Insitutt for helse og samfunn 240            480            -            210            1 120         1 377        2 244        334           -            1 320        400           131           270           

Institutt for klinisk medisin 1 020         2 920         -            2 094         -             -            -            -            -            -            -            -            -            

Sum grunnenhetene 1 800         4 640         117            2 304         2 322         1 377        2 244        334           272           1 560        400           131           270           

Grunnenhetene MF 9010 MF 9210 MF 9230 MF 9130
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 189            502                          72 1 128         41 650       

Insitutt for helse og samfunn 486            -            243            -            37 772       

Institutt for klinisk medisin 135            -            9                -            103 350     

Sum grunnenhetene 810            502            324            1 128         182 772     

Felles Phd-emner 2011
Sum

Veiledning

Medisinstudiet Bachelor / Master
Eksamen / Sensur

Undervisning
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Hovedark
Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

IASAM IPSYK IMB

Grunnenhetene
Tekniker-
støtte 2)

Driftsutgift
er Sum

1., 2. og 
10. 
semester 8. semester

Klinisk 
ernæringsf
ysiologi

Utdannings
ledelse og 

annet
Fakultetet felles 0 0 0 0

Institutt for medisinske basalfag 1 844 1 260 2 000 3 260 401 1 200 1 200 1 000 7 705

Institutt for helse og samfunn 0 24 13 261 0 0 13 261 4 060 1 000 1 935 20 280

Institutt for klinisk medisin 1 575 260 1 835 31 1 930 0 1 086 0 1 086 1 000 5 882

Sum grunnenhetene 1 844 2 835 2 260 5 095 456 1 930 13 261 1 086 1 200 15 547 4 060 3 000 1 935 33 867

1) Vi har anslått teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. 
    Dette gir en kostnad på kr 450 000 pr år inklusive alle sosiale kostnader.

Disseksjon PC stuer

Laboratoriekurs

Sum

Ferdighetss
enteret + 

OSCE Sum

Studieadmi
nistrasjon 

1)

Timebasert 
undervisni
ng Geriatri-
master + 
KLOK

Utplasseringsordninger
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell
Teknisk assistanse

Hovedark

Grunnenhetene Timer % Timer %
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 30 589 75 % 10 252 25 % 61,0 2,4 58,6 17 850 606 2 393 153 20 243 758

Institutt for helse og samfunn 0 0 % 37 316 100 % 55,3 5,8 49,5 0 8 056 035 8 056 035

Institutt for klinisk medisin 15 798 15 % 87 552 85 % 151,3 29,0 122,3 7 607 097 16 863 218 24 470 315

Sum grunnenhetene 46 387 26 % 135 120 74 % 267,6 37,2 230,4 25 457 703 27 312 405 52 770 108

Pris per årsverk 813 700
Påslag for stillinger laboratoriefag 50 %
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 %

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk.

3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag

Undervisning
Lab Ikke lab

Behov for 
antall 

årsverk
Sum Tekn 
ass / drift

Antall 
eksterne 

årsverk 1)

Netto 
behov 

årsverk 2)

Tekn 
ass/drift Lab 

3)

Tekn 
ass/drift ikke 

Lab 3)

Side 6 av 15



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell
Rektrutteringsstillinger Hovedark

Sum
Fakultetene Måltall Pris Måltall Pris
Grunnenhetene
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 33,0 906 6,0 906 16 634

Institutt for helse og samfunn 12,0 906 4,0 906 6 813

Institutt for klinisk medisin 74,0 906 9,0 906 21 753
 - Leve stipendiat Klinisk medisin 1,0 906 906
Sum grunnenhetene 119,0 19,0 46 106

Impact Rekruteringsstillinger Stipendiat Postdoc
Faktor IMB 0,46 0,53
Faktor Klinmed 0,26 0,53
Faktor Helsam 0,45 0,53

Stipendiater Postdoc
                  Rekrutteringsstillinger        
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell
Vitenskapelig utstyr klasse II og III Hovedark

Klasse II til fordeling 8 875

Institutt for medisinske basalfag 46,2 2,0 2 747

Institutt for helse og samfunn 49,2 3,0 0

Institutt for klinisk medisin 52,6 102,5 5 132

Sum grunnenhetene 148,0 107,5 16 755 7 880

Grunnlag 2011-tall, DBH, Eget grunnbudsjett. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2013 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr
58,6 1. stillinger
20 prof II

Grunnenhetene 1.stillinger professor II Fordeling
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskn.komponenten Forsker-
Annen strategi utdanningen
(beløp i 1000 kroner)
Fakultetene
Grunnenhetene
Fakultetet felles 1 400 4 215

Institutt for medisinske basalfag 924 0

Institutt for helse og samfunn 924 0

Institutt for klinisk medisin 924 0

Sum grunnenhetene 4 172 4 215

Forskerlinjen
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Forskningskomponenten Hovedark
Resultatbasert omfordeling

Fakultetene

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gjennom

snitt Tildeling
Fakultetet felles / Biotek /NCMM 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 315

Institutt for medisinske basalfag 26 20 29 24 24 24 26 26 28 25 3 375

Institutt for helse og samfunn 21 19 30 30 30 30 30 30 30 23 3 150

Institutt for klinisk medisin 133 135 168 160 140 140 140 140 140 145 19 620

Sum grunnenhetene 183 174 231 214 194 194 196 196 198 196 26 460
Pris pr doktorgrad: 135
Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Grunnenhetene
Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fakultetet felles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

Institutt for medisinske basalfag 165 178 164 180 180 182 183 185 187 169 2 012

Institutt for helse og samfunn 159 192 180 185 185 190 190 195 195 177 2 105

Institutt for klinisk medisin 323 308 335 338 341 341 343 343 343 322 3 830

Sum grunnenhetene 650 680 680 703 706 713 716 723 725 670 7 967
Pris pr poeng 11,9

Grunnenhetene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultatbasert omfordeling -  NFR

Fakultetet Felles 3 230 3 014 2 000 0 0 0 0 0 0 2 748 0

Institutt for medisinske basalfag 63 357 64 502 48 000 72 000 74 000 7 600 78 000 80 000 82 000 58 620 2 931

Institutt for helse og samfunn 17 642 14 176 23 440 18 000 19 000 19 000 20 000 21 000 21 000 18 419 921

Institutt for klinisk medisin 63 663 71 022 52 771 75 000 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 62 485 3 124

Sum grunnenhetene 147 892 152 714 126 211 165 000 171 100 104 700 176 100 179 100 181 100 142 272 7 114
Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.
Pris NFR 0,050

Grunnenhetene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultatbasert omfordeling - EU

Fakultetet Felles 0 210 0 0 0 0 0 0 0 70 0

Institutt for medisinske basalfag 3 030 6 193 6 759 9 000 11 000 11 000 13 000 15 000 15 000 5 327 3 196

Institutt for helse og samfunn 1 539 785 5 879 4 000 4 000 5 000 6 000 6 000 8 000 2 734 1 641

Institutt for klinisk medisin 8 218 13 974 3 325 12 500 13 000 13 500 14 000 14 500 14 500 8 506 5 103

Sum grunnenhetene 12 787 21 162 15 963 25 500 28 000 29 500 33 000 35 500 37 500 16 637 9 982
Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.
Pris EU 0,600

Tildeling

Tildeling

Poeng Gjennom
snitt

Gjennom
snitt

Gjennom
snitt

Tildeling



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskning og Forskerutdanning
Særskilte kostnader.
(beløp i 1000 kroner)
Fakultetene
Grunnenhetene
Fakultete felles 0 0

Institutt for medisinske basalfag 8 288 4 578

Institutt for helse og samfunn 0 0

Institutt for klinisk medisin 962 0

Sum grunnenhetene 9 250 4 578

Dyrestall 
/verksted

Bio-
statistikk
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Forskn.komponenten Hovedside

Annen strategi
SFF-

innfasing Jebsen
Helsam-
midler

Fellesløftet -
Fripro

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene
Fakultetet felles 0 0

Institutt for medisinske basalfag 1 000 0 1 500 3 000 1 000 580 1 494 906 656 0 10 136

Institutt for helse og samfunn 0 0 0 0 1 370 1 000 906 220 698 0 4 194

Institutt for klinisk medisin 0 1 600 0 7 000 1 000 3 250 1 000 1 494 2 718 0 746 1 600 20 408

Sum grunnenhetene 1 000 1 600 1 500 10 000 1 370 2 000 3 250 1 000 1 580 2 988 4 530 220 2 100 1 600 34 738

Startpakker
SFF og 

nesten-SFFNCOE TOTALTDyre-PetERC

Stipendiat/
Postdoc til 
Dekanatet

Professorat 
i likestilling

Startpakker -
ny ordning

Fakultetets interne stimuleringsmidler.
UiO 

fellesløftet -
stipendiater 
/ Postdoc

Global 
Helse
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell
Hovedark Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver

Grunnenhetene
Regionaletiske 
komiteer

Rettsmedisinsk 
institutt Sykehustilskudd Sum

Fakultetet felles 19 641 0 0 19 641

Institutt for medisinske basalfag 0 0 0 0

Institutt for helse og samfunn 0 0 0 0

Institutt for klinisk medisin 0 1 800 15 491 17 291

Sum grunnenhetene 19 641 1 800 15 491 36 932

Samfunnsoppdrag
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Stillinger til Innkjøp

Institutt for medisinske basafag 450
Institutt for helse og samfunn 0
Institutt for klinisk medisin 450
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Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Lønnskostnader fakultetet felles Felleskostnader
Ledelse 500100 8 801 Generell drift fakultetet 1 200
Arkiv 500101 3 792 Generell reserve 1 000
Studieseksjonen 500102 9 768 Honorar til studentene 130
Forskerutdanningen 500103 5 345 Honorar til eksterne styremedlemmer 140
Økonomi 500105 3 172 Drift IKT 500
Personal 500106 1 592 Drift MED informatikk 300
Kommunikasjon 500108 1 995 Eksamen profesjonsutdanning 1 856
Med Informatikk 500110 4 226 Sensor profesjonsutdanning 3 029
Seksjon for forskningsadministrasjon 500111 3 549 Andre driftskostnader studiene 475
Administrativ service 500112 2 538 Drift fakultetsadministrasjonen 1 200
Ekstern finansiering 500113 3 495 Internhusleie, uten nye DM (15.681) 44 786
Sum lønnskostnader fakultetet felles 48 273 Ekstern husleie 8 605

TA strøm, renhold, telefon og post 1 086
Tillsynssensor masterprogrammene 550

Faglige/strategiske satsinger Sum felleskostnader 64 857
Startpakker
Enhet for ekstern finansiering - Drift 150
Insentivmidler / SFF-innfasing, CMBN Avtaler / Forpliktelser
Biostatistikk Kostnader ifm omorganisering av forskerutdanningen 505
Likestilling 750 Sum Avtaler / Forpliktelser 505
Studiekvalitet 1 000
E-Læring 1 000
Utvikling IKT 400
Forskerlinjen
Russlandsamarbeid 500
Kinasamarbeid 400
USA samarbeid 120
NordSør - samarbeid 400
Studentutveksling / lærerutveksling 500
Forskerkurs - miljøstyrte
Scientific Advisory Board 250
Vitenskapelig utstyr
Jebsen satsing, postdok og drift 0
Jebsen satsing - Andreassen
Leder MEDDOCS 100
Forskningslederprogrammet 200
Lederutvikling ved fakultetet 400
Forskningsombud 130
Prosjektleder Oslo 2014 1 200
Administrative stillinger ifm Oslo 2014 2 100
Fakultetet 200 år 1 000
Fakultetet 200 år, UiO tildeling 1 900
Senter for global helse 0
Cofund 2 025
Innfasing SFF, CIR 0
Økning administrativ stilling, studieadministrasjon, ernæring 580
50 % Lektor IMB 400
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger 15 505
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Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Postadr.: Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo 
Besøksadr.: Stjerneblokka, Nedre Ullevål 9, 
0850 Oslo 
 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Det medisinske fakultet 

Dato: 13.8.2013 

 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2013/268-knuttst 

Kommentarer til tentativ fordeling 2014 fra Helsam 
Vi viser til tentativ fordeling 2014 utsendt 27. juni, nedenfor følger Helsams kommentarer til 
fordeling 2014. Vi har primært kommentarer til de ulike strategiske satsningene, men vi ønsker 
også å benytte anledningen til å fremme enkelte innspill til fordelingen, og kommentere forslaget 
til finansiering av satsningene.  

Kommentar til UiOs fordeling for 2014: 
Vil kostnader til sikker datalagring kunne inkluderes i midlene til vitenskapelig utstyr som foreslås 
forhåndsdisponert fra UiO i 2014? Helsam har oppfattet NFR dithen at dette kan inkluderes, men 
vi har tidligere fått avvist denne typen kostnad som investering i vitenskapelig utstyr av fakultetet.   

Kommentarer til fordelingsarket: 
Vi gjør oppmerksom på at finansiering av studiekonsulent til det nystartede masterprogrammet 
EU-HEM er utelatt fra fakultetets fordelingsark (Helsam står oppført med til sammen 6,5 
studiekonsulentårsverk uendret fra 2013). Vi forventer ellers at nye studieadministrative årsverk 
for ernæringsstudiet prises etter samme sats som øvrige studieadministrative årsverk. I oppsettet 
er det lagt til grunn en høyere årsverkssats enn gjeldende.    

Faktor for undervisningskomponenten 
I forslaget til fordeling går det fram at faktoren for utdanning foreslås holdt uendret til 0,9. Vår 
oppfatning fra budsjettseminaret i mai var at det var ønskelig med full finansiering av 
utdanningskomponenten. Vi etterspør derfor bakgrunn for at denne foreslås uendret.  

Innspill til fordeling 2014: 
Studieadministrativ støtte til EU-HEM 
Fra høsten av tas det første kullet opp på det nye dobbeltgrad-programmet EU-HEM (European 
Master in Health Economy and Management). I det vedtatte budsjettet for dette programmet er det 
lagt inn finansiering av et halvt årsverk studiekonsulent. Vi vil be om at dette økes til ett årsverk. 
Økningen skyldes at partnerne i programmet ønsker at UiO står som koordinator for programmet. 
Det innebærer blant annet ansvar for koordinering av studentopptak, spesialiseringsløp og 
uteksaminering av studentene på felles vitnemål (se vedlegg for detaljert oppgavebeskrivelse). Vi 
opplever at en slik koordinatorrolle vil bidra til en konkret realiseringen av strategi 3 i UiO2020. Vi 
har også fått direkte oppfordringer fra sentraladministrasjonen om å påta oss en koordinatorrolle 
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særlig ettersom ingen av UiOs andre fellesgrader koordineres herfra. Denne forventningen 
tydeliggjøres blant annet i UiOs studiekvalitetsrapport fra 2010 (s11-12).    

Kostnader ved kvalitetssystemet for helseforskning 
Helsam har i løpet av 2012 erfart at vi ikke kan forvente noen støtte fra OUS til klinisk 
monitorering av forskningsprosjekter, selv om det ble åpnet for et slik tilbud da kvalitetssystemet 
for helseforskning ble presentert i lederforum. Vi har et begrenset antall prosjekter med 
legemiddelutprøvning, og det vil neppe være lønnsom ressursbruk at vi utvikler egen kompetanse 
på klinisk monitorering. Vi må utvikle ekstra bestillerkompetanse på området for å kunne kjøpe 
disse tjenestene på et åpent marked ettersom OUS ikke har kapasitet til å støtte oss, og vi etterspør 
om dette burde forstås som en særskilt kostnad for Helsam innen forskning og forskerutdanning 
på linje med dyrestall og biostatistikksatsningen.  

Kommentarer til de foreslåtte satsningene: 
Senter for global helse 
Når det gjelder den foreslåtte satsningen på et Senter for global helse vil vi presisere at det i det 
opprinnelige forslaget til budsjett ikke var en hel administrativ stilling, men at dette er justert for å 
avhjelpe en personalkabal for fakultetet.   

Cofund  
Dette prosjektet virker veldig spennende, men vi er usikre på om beregningene som er lagt til 
grunn er tilstrekkelige. Vi vil anta det kan være til dels stor variasjon i lønn for deltagere i 
prosjektet avhengig av om de tilsettes ute hos partnere og skal ha ett opphold i Norge eller motsatt. 
Det burde være mulig at de postdocene som tilsettes ute hos våre partnere har konkurransedyktige 
vilkår ved sin institusjon, og heller får en levekårsjustert inntekt ved sitt opphold i Norge. På den 
andre siden er det neppe realistisk at vi kan få norske kandidater til å reise ut mot en nedjustering 
av vilkår til partnerlandet. Så vidt vi kan se er ikke denne typen vurderinger lagt til grunn for den 
økonomiske analysen.  Det er også litt uklart om analysen inkluderer lønn til prosjektleder.  

Innfasing av CIR 
Vi stiller spørsmål med begrunnelsen for en tidlig innfasing av CIR. Vi anerkjenner at fakultetet har 
et ansvar for resultatene som skal leveres ved utløpet av SFF-perioden, men vi ville anta at det 
heller ville være en utfordring å omdisponere de frigjorte midlene i løpet av prosjektperioden (som 
følge av et en gruppe nå har redusert deltagelse i senteret) enn å øke egeninnsatsen. Forsinkelsen 
knyttet til publisering av resultater vil vel uansett bidra til at mye av den gjennomførte aktiviteten 
knyttes til CIR uavhengig av et nytt Jebsen-senter? Vi stiller også spørsmål ved hvorfor man ikke 
har konsekvensvurdert en Jebsen-søknad fra en gruppe som var engasjert i et SFF.  

Administrative stillinger 
Helsam har forståelse for at etableringen av Seksjon for ekstern forskningsfinansiering også får 
følger for andre forskningsadministrative oppgaver i fakultetssekretariatet. Vi har ingen 
forutsetninger for å vurdere om behovet tilsier at det må opprettes en ny stilling i Seksjon for 
forskningsadministrasjon, men vi vil påpeke at opprettelsen av denne stillingen må inngå i 
beregningen av kostnader for den nyopprettede Seksjon for ekstern forskningsfinansiering 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-utdanning/rapporter/Aarsrapport_studiekvalitet_2010.pdf�
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ettersom det i realiteten kun blir flyttet ett eksisterende årsverk inn i seksjonen. Dette bidrar 
ytterligere til å øke kravet for inntjening for den nye seksjonen, noe vi håper fakultetet er 
oppmerksom på å legge inn i forventningene til denne seksjonen.  
 
Omfanget i tid og økningen i studieplasser gjør det naturlig med en økning av studieadministrativ 
støtte til masterprogrammet i klinisk ernæring. Vil det være tilstrekkelig med et halvt årsverk, i 
tillegg til det ene årsverket dedikert til programmet og fellesstøtten fra studieseksjonen på de første 
semestrene?  

Helsam støtter forslaget om midlertidig økt studieadministrativ bemanning i forbindelse med 
implementeringen av Oslo2014, men vi legger til grunn at deler av det arbeidet som beskrives skjer 
i de faste stillingene. Vi er overrasket hvis det ikke er noe kapasitet for å drive utvikling av 
programmet i den ordinære studieadministrative bemanningen.  

Finansiering av satsningene 
Forhåndsdisponering av framtidige midler kan være en god strategi for å redusere 
regnskapsoverskuddet, men vi mener at det trengs ytterligere informasjon for å ta stilling til dette. 
Vår oppfatning er at det mangler tilstrekkelige analyser og måltall for hva satsningene skal bringe 
av nye inntekter opp mot de kostnadene vi legger ned i det enkelte tiltak. Uten at det 
sannsynliggjøres at tiltakene er økonomisk bærekraftige ift nye inntekter så vil 
forhåndsdisponeringen innebære en uønsket reell reduksjon i framtidig handlingsfrihet. Dagens 
administrasjon vil dermed kunne binde fakultetsmidler for år framover.     

Vi etterspør også en vurdering av om det er tilstrekkelig kommunikasjon mellom nivåene på UiO 
for forhåndsdisponeringer slik at samme overskudd ikke forhåndsdisponeres flere ganger.  

 

 

Vi ser fram til det videre samarbeidet om strategiske satsninger og neste års tildeling, og benytter 
anledningen til å ønske vel overstått sommer! 

  

 

Med hilsen 
 
Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef 
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Arbeidsoppgaver knyttet til studieadministrativ koordinatorfunksjon i EU-HEM 

• Koordinere registrering av alle studenter ved alle partneruniversitetene 
• Hovedansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med partneruniversitetene 

Studentoppfølging, permisjonssøknader, akademisk veiledning, klagebehandling  
• Koordinere opptaket for alle partneruniversitetene, utføre det praktiske arbeidet og tilrettelegge 

for opptakskomiteen fra partneruniversitetene, holde oversikt over opptak og ev. venteliste, sende 
ut brev om opptak.  

• Ha oversikt over og koordinere studentenes spesialiseringsløp  
• Sekretær for Executive  Committee og Program Committee  
• Vitnemål; skrive ut og oversende, legge inn all informasjon om alle studenter i forbindelse med 

vitnemålene 
• Holde seg orientert om studieadministrative rutiner ved partneruniversitetene 
• Koordinere møter for studiekonsulentene  
• Koordinere evalueringene fra alle partneruniversitetene 

 



Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for medisinske basalfag 
Kontoradr.: Domus Medica, 
Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 13 87 
Telefaks: 22 85 14 93 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/imb 

 

Til: 
MED ØK Seksjon for økonomi 
 
 
 
Dato: 15.08.2013 

 Saksnr..: 2013/268 EVAHMJ 

IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2014 
Vi viser til tentativ fordeling per 27. juni 2013. Institutt for medisinske basalfag har følgende 
kommentarer til fordelingen. 

Vi registrerer en økning i årsverk for pålagte undervisningsoppgaver fra 58, 6 i 2013 til 59,8 i 2104. 
Vi ber om en tilbakemelding på i hvilken grad dette er knyttet til økt opptak i profesjonsstudiet i 
medisin eller kun et resultat av innfasingen av flere masterstudenter i ernæring.  

Undervisningskomponenten i tildelingen 

I fordelingen ser vi en nominell økning på 4,8 % fra 2013 i tildeling for pålagte 
undervisningsoppgaver. Av dette er vel halvparten forårsaket av en økning i pris per årsverk, som 
vi oppfatter som en delvis kompensasjon for lønns- og prisvekst. IMB er positiv til at det i 2014-
tildelingen for denne fordelingsposten med dette er tatt hensyn til lønns- og prisvekst.  

I et lengere tidsperspektiv konstaterer vi imidlertid at det ikke er gitt kompensasjon for lønns- og 
prisvekst. Antall årsverk for undervisningsoppgaver økte fra 53, 3 i 2011 til 59,8 i 2014, dvs 12,2 %. 
Det tildelte kronebeløpet i samme periode økte imidlertid kun 11,9 %. Lønnsvekst i denne perioden 
antas å ha vært minst 10 %. Undervisningskomponenten har derfor blitt betydelig svekket i de 
senere år. 

Denne utviklingen gir utfordringer knyttet til økt opptak av masterstudenter i ernæring. Økt antall 
undervisningsstillinger må finansieres ved reduksjon i bemanning i andre avdelinger.  Også disse 
avdelingene vil imidlertid ha en forventning om økt bemanning, da de deltar i undervisning av 
masterstudenter i ernæring i tillegg til et økt antall studenter i profesjonsstudiet.  

Uttelling for avlagte dr. grader er basert på antall for 2012. Det ble avholdt 32 disputaser ved IMB i 
2012, men instituttet har kun fått uttelling for 29 dr. grader i fordelingen. Vi ber om at dette rettes 
opp i endelig tildeling. 

Doktorgrader 
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Midlertidig styrking av undervisning på Anatomi med kr 0,4 mil ble tatt ut av hovedfordelingen i 
2013 og tilført instituttet som en regnskapsmessig overføring. Begrunnelsen var at Trygve 
Leergaard frikjøpes til oppgaver på fakultetsnivå med disse midlene. Denne posten bør bli vurdert 
tatt ut av 2014-tildelingen og tilføres regnskapsmessig 

Frikjøp for oppgaver på fakultetsnivå  

Instituttet støtter dette tiltaket. Sett i forhold til den helhetlige økonomien registrerer vi imidlertid 
at det reduserer fakultetets handlingsrom og muligheter til å øke tildelingene til 
basisvirksomheten. 

EUs 7. rammeprogram: Marie Curie og COFUND 

I forbindelse med beregningene av kostnadene for COFUND / Scientia Fellows mener vi fakultetet 
bør bruke ordinære metoder for å beregne kostnader. De nye postdoktorene vil ha de samme 
infrastrukturkrav og kreve samme type oppfølging som andre. Dette må etter vår vurdering 
synliggjøres i form av beregninger der indirekte kostnader og overhead inngår på vanlig måte. Vi 
mener fordelingsmodellen 40/30/30 for kostnader uten overhead kan beholdes, men at 
fordelingsmodellen må justeres slik at indirekte kostnader tas med. Dersom man mener at 
fakultetet skal dekke de indirekte kostnadene må fakultetets andel økes tilsvarende. Dersom man 
mener instituttene skal dekke de indirekte kostnadene ber vi om at dette synliggjøres ved at 
andelen i totalfinansieringen gjøres tilsvarende høyere for instituttene. Vi regner med at det blir det 
siste som blir utfallet og mener det er ekstra viktig å synliggjøre det store bidraget instituttene 
legger inn ved å dekke opp de indirekte kostnadene. Indirekte kostnader er alltid til stede og bør 
etter vårt syn alltid synliggjøres. 

Vi er generelt positive til hovedtrekkene i fakultetets sentrale satsinger, ikke minst til det faktum at 
satsingene organiseres slik at samtlige institutter inngår. Den varige virkningen av de foreslåtte 
tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner. Dersom tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10,5 mill 
kroner i 2014 og ca 6,5 mill kroner i 2015. 

Nye satsinger 

IMB ser positivt på fakultetets oppfølging av initiativ vedrørende Senter for klinisk ernæring. 

Instituttet stiller seg noe tvilende til det totale omfanget av de sentrale satsingene, spesielt 
satsinger som bærer preg av ekstra forsterkning til allerede godt finansierte miljøer (fremskynding 
av innfasingsmidler for et SFF som har «mistet» en halv forskningsgruppe). Det forhold at et 
forskningsmiljø lykkes svært godt med bl.a. tildeling av Jebsen-senter til en del av et SFF kan etter 
vårt syn vurderes som en styrking av det aktuelle miljøet.  Målt opp imot andre viktige behov 
mener vi fremskynding av innfasingsmidler ikke bør prioriteres. Vi mener imidlertid de aktuelle 
sentrene burde være godt posisjonert for tildeling av COFUND / Scientia Fellows. 
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Vi setter pris på fakultetets tydeliggjøring av veksten i administrative stillinger på fakultetsnivå, 
vist blant annet i forberedende dokumenter til fordeling 2014. Vi har full tillit til fakultetets 
vurderinger av behovet for stillinger knyttet til viktige tiltak slik som forskningsadministrasjon og 
styrking av studieadministrasjon i ernæring. Vi savner imidlertid en analyse av bakgrunnen for den 
betydelige veksten som har pågått over flere år, samt av tiltak i oppfølging av blant annet IHR-
prosjektet. Vi etterlyser en tydelig rammestyring på fakultetsnivå, noe vi har implementert for 
administrasjonen ved vårt institutt.  

Administrative årsverk 

 

Med hilsen 
 
Jan G. Bjålie 
Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 
Administrasjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Eva Helene Mjelde 
+4722851180, e.h.mjelde@medisin.uio.no 
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