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Referat fra Zoom-møte i programrådet for medisin 4. november 2020, kl. 15:00 – 17:00 
Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Jarle Breivik, Knut Lundin, Magnus Løberg, Kristin Bjørnland, Stig Müller, 
Elisabeth Authen Sethre, Agnes Karlseng, Henriette Aartun, Siri Rostoft (sak 3) og Kristin Wium (referent).   
 

Saksliste  

 
1. Oppdatert koronainformasjon, inkludert eksamensavvikling 

2. Status Rethos-implementeringen, behov for ekstraordinært programrådsmøte 2. desember? 

3. 15:30-16:00 Endringer av læringsutbyttebeskrivelser i geriatri i modul 8 

 Invitert: Torgeir Bruun Wyller, Siri Rostoft og Kåre Birkeland 

4. Orientering om campus-sørlandet 

5. Orientering om undervisningssaker i fakultetets årsplan 

6. Samordning av permisjonsregler  

 

Sak 1: Oppdatert koronainformasjon, inkludert eksamensavvikling 

7 innrapportert smittet til nå på medisin, 2 BM 

Noen erfaringer 

 Oslo Kommune er raske med smittesporing 

 Litt vanskelig å avklare hvem som er nærkontakt 

 Studentene sier ofte fra til smågruppen, noe som er en stor fordel 

 Alle studenter som er smittet blir oppringt av smittesporingskontakt hvis de har vært på UIO eller 
sykehus i tiden før symptomer/positiv test. 

 Studentene benytter lesesaler på Blindern, noe som vanskeliggjør sporing   

Eksamensavvikling fremover høsten 2020  

 Skriftlige hjemmeeksamen eller omgjort til muntlig zoom-eksamen 

 Klinisk muntlig eksamen i M4, 5 og 8 

 OSKE er avlyst 
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Sak 2: Status Rethos-implementeringen 

 Implementeres for kullet som starter H21 

 Program-LUB-er endres i desember 2020 

 Eventuelle endringer av LUB-er for Modul 1 må være klar desember 2020. Ekstraordinært 
programrådsmøte 2. desember? 

 Gjennomgang av program-LUB-er og LUB-er er gjort på overordnet plan med utdanningsledere, 
studenter og undervisningsledere 

 Videre gjennomgang av alle fag gjøres i sammenheng med gjennomgangen av Oslo 2014 (Kvalitetsløftet) 

 

Sak 3: Endringer av læringsutbyttebeskrivelser i geriatri i modul 8 

Programrådets anbefaling i sak 3: Programrådet anbefaler at studiedekan godkjenner endringene i 

læringsutbyttebeskrivelsen slik de fremkommer i saksfremlegget. Endringene gjelder f.o.m. våren 2021. 

Endringen forankres under emnebeskrivelsen for våren 2021. 

I forlengelsen av diskusjonen i programrådet kom problemstillingen om detaljeringsgraden av 

læringsutbyttene opp. Dette er også noe den eksterne evalueringskomiteen har påpekt i sin rapport, og er 

en problemstilling det vil bli sett nærmere på i oppfølgingsarbeidet av denne. 

 

Sak 4: Orientering om campus-sørlandet 

Intensjonsavtale undertegnet – oppstart pilot H2023 

Arbeidsgruppe  

 ledes av Knut Lundin 

 2 modulledere (Anne Flem Jacobsen og Erik L. Werner) og 2 studenter + repr fra  SSHF 

Arbeidsgruppen har ikke satt i gang sitt arbeid ennå fordi det ikke er meldt inn representanter for HSØ. Det 
er opprettet en lokal koordinator på SSHF.  

Avklaringer som må gjøres: 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/09-22/dokumenter/utkast-intensjonsavtale-17.08.20-rent-dokument.pdf
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 Antall studenter som skal ta deler av den kliniske undervisningen  

 Avklare hvilke moduler som skal inngå i piloten 

 Det skal tas utgangspunkt i gjeldende studieplan 

 Avklare behovet for vitenskapelige og administrative stillinger og finansieringen av disse 

 Avklare behovet for arealer, herunder tilgang til studentboliger 

 Etablering samarbeid med omliggende kommuner og Universitetet i Agder 

 

Sak 5: Orientering om undervisningssaker i fakultetets årsplan 

Studiedekan/programleder gikk gjennom undervisningssaker i forslaget til årsplan 2021-2023. Årsplanen er 
ikke vedtatt av fakultetsstyret ennå, men vil bli tilgjengeliggjort etter at vedtak er fattet. 

 

Sak 6: Samordning av permisjonsregler  

Det har pågått et arbeid med å samordne permisjonsreglene på tvers av fakultetene ved UiO. Permisjoner 
deles inn i dokumenterte permisjoner (sykepermisjoner, foreldrepermisjon, verneplikt etc.) og permisjoner 
uten krav til dokumentasjon. Endringer i permisjonsreglene fører til at studenter på medisinstudiet som 
søker udokumenterte permisjoner nå kun kan få innvilget dette i inntil 2 semestre gjennom hele 
studieforløpet. Regelverkside om permisjoner med mer utfyllende informasjon: 
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/nr-
studiepermisjoner.html 
 

 

Vårens programrådsmøter avholder 10. februar og 21. april. 
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