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Bakgrunn
I juni 2020 ble det første kullet som har fulgt profesjonsstudiet i medisin sin studieplan «Oslo
2014» gjennom hele studieløpet uteksaminert, og alle delene av studieplanen er nå
implementert. Kunnskapsgrunnlaget som er kommet fra ulike typer evalueringer indikerer at
selve studieplanen fungerer bra, men at operasjonaliseringen av planen har
forbedringspotensialer som fakultetsledelsen ønsket å adressere. Etter en
førprosjekteringsfase høsten 2020 og våren 2021, ble det i mars 2021 formelt opprettet et
prosjekt – Kvalitetsløft Oslo 2014, med følgende mandat:
Mandat
Prosjektets mandat er å foreslå løsninger for å videreutvikle og bedre operasjonaliseringen
av studieplanen innenfor de prioriterte områdene.
1) Foreslå ulike måter å gi tilbakemeldinger til studentene, inkludert bruk av formative
vurderinger.
2) Videreutvikling og tilrettelegging av e-læringsressurser
3) Systematisert erfaringsdeling og samarbeid både mellom enkeltlærere og på tvers av
undervisningsfag, i relasjon til en langsgående profesjonssøyle med fokus på legerollene
beskrevet i RETHOS.
4) Utvikling og anvendelse av teamarbeid og samarbeidskompetanse for å bedre
læringsutbytte og læringsmiljø for studentene i modul 1 og modul 2, og mer
studentaktivisering i alle deler av studiet.
5) Definere og kartlegge reelt undervisningsoverlapp i studiet, og foreslå løsninger for
bedre koordinering for å unngå ikke-intendert overlapp både internt i modulene og på
tvers av modulene
Studentaktiviserende elementer i undervisningen skal være et bærende pedagogisk prinsipp
i «Kvalitetsløftet Oslo 2014», og utvikling og anvendelse av metoder for dette skal inngå i
planene for alle arbeidsgruppene.
De fastlagte rammene i Oslo 2014, som modulinndeling, fagfordeling i modulene og fagenes
størrelse i studieplanen (målt i ukeekvivalenter), skal ikke endres i prosjektet.

Rapport fra prosjektet
Rapporten fra prosjektgruppen blir behandlet i styringsgruppen medio oktober. Rapporten
danner grunnlag for planlegging av videre tiltak på studiet. Prodekan for medisinstudiet gir
en kort orientering om rapporten i fakultetsstyremøtet. Vi kommer tilbake med en
konkretisering av tiltak og eventuelle ressursmessige konsekvenser av tiltakene i et senere
møte.

