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1. Skifte av faglig prosjektleder for Oslo 2014
Knut Lundin avslutter sitt engasjement som faglig prosjektleder for Oslo 2014, 31. juli. Han
fortsetter imidlertid i prosjektet som leder av modulgruppe 8.
Fra 1. august er Jan Frich tilbake som faglig prosjektleder.
2. Status for arbeidet i modulgruppene
 Modul 1 hadde oppstart med introuke 11.-15. august. Selve semesteret startet 18. august.
o

o

o

Timeplanen for første halvdel av modul 1 er lagt. Det gjenstår bare små justeringer, da
særlig med levering av lærer fra odontologi. Timeplanen for semesteret etter jul legges i
løpet av høsten.
Det er oppnevnt et modulutvalg for Modul 1 bestående av:
 Erik Dissen, leder
 Heidi Kiil Blomhoff, nestleder
 Petter Laake
 Halvor Rollag
 Trond Halstensen, odontologi
 Per Ole Iversen, ernæring
 Tolesa Tilahun Hafte, modulkoordinator
 Studentene Fabian Line og Line Stensland
Det er oppnevnt eksamenskommisjon for blokken Statistikk, helse og samfunn (SHBS) i
modul 1. Eksamensommisjonen består av:
 Petter Laake, leder for eksamenskommisjonen, blokkleder og medisinsk
statistikk
 Mette Brekke, allmennmedisin
 Arnfinn Finset, medisinske atferdsfag
 Christoph Gradmann, samfunnsmedisin
 Erik Dissen, human biologi
Eksamenskommisjonen har startet sitt arbeid og første eksamen i SHBS holdes 16.
oktober 2014.



Modul 2:
o Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelsen for modulen er vedtatt
o

Det arbeides videre med å legge førstehjelpskurset til SIM-senteret på Ahus. En endelig
avklaring i så hensende bør være klart innen medio september.

o

Vi er i dialog med odontologi for fastsettelse av grad av samundervisning i modulen
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Modul 3: Modulgruppe 3 har oppstartsseminar 17. september sammen med modulgruppe 8



Modul 4: Timeplanen for modul 4 er snart ferdig. Høsten skal benyttes til detaljplanlegging av
selve undervisningsopplegget.
o



Vi arbeider med å fastsette overgangsundervisning i human biologi og
kunnskapshåndtering (KloK). Løsningen skal være klar i løpet av uken og studentene i
6. semester får informasjon om dette i nest uke. Studentene som går i 5. semester får
informasjon i løpet av oktober

Modul 5: Programrådet har godkjent læringsmål og læringsutbyttebeskrivelsene for modulen.
Timeplanleggingen starter tidlig høst.

3. Møte med ny direktør på Ahus
Fakultetsledelsen og prosjektledelsen var i møte med Øystein Mæland, ny direktør på Ahus, 18.
august. Det ble redegjort for Oslo 2014 og implikasjonene omleggingen av studieplanen
innebærer for Ahus. Kostnadsfordeling i henhold til gitt bevilgning for funksjonen som
universitetssykehus ble drøftet.
Prosjektet er i kontakt med Ahus om praktisk tilrettelegging i forbindelse med at en økt
studentmasse skal få undervisning der.
4. Mentorordningen
Arbeidet med mentorordningen er igangsatt. Man satser på at å iverksette en pilot høsten 2015.
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