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Referat fra Zoom-møte i programrådet for medisin 23. september 2020, kl. 15:00 – 17:00 
Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Jarle Breivik, Knut Lundin, Magnus Løberg, Kristin Bjørnland, Stig Müller, Agnes 
Karlseng, Henriette Aartun, Amund Skaar (sak 1), Torgeir Bruun Wyller og Siri Rostoft (sak 2), Anne Olaug 
Olsen og Erik L. Werner (sak 3), og Kristin Wium (referent).   
 
Forfall: Elisabeth Authen Sethre 

Saksliste  

 
1. 15:00-15:25 Valgfrie emner – minimumsgrense for antall studenter for å avholde emner samt 

endringer i lub-er for MED 3053 – Global helse 

 Invitert: Åsmund Skaar, Jarle Breivik 

2. 15:30-15:55 Endringer av læringsutbyttebeskrivelser i geriatri i modul 8 

 Invitert: Torgeir Bruun Wyller, Siri Rostoft og Kåre Birkeland 

3. 16:00-16:25 Endring av eksamensform i modul 7 

 Invitert: Anne Olaug Olsen og Erik L. Werner 

4. Informasjon om oppnevning av arbeidsgruppe som skal se på studentmedvirkning 

5. Orientering om programevalueringen og oppfølging av denne 

6. Kort om Rethos-implementeringen 

7. Eventuelt  
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Sak 1: a Valgfrie emner – minimumsgrense for antall studenter for å avholde 
emner samt b) endringer i lub-er for MED 3053 – Global helse 

a) Minimumsgrense for å avholde emner 

Komiteene for valgfrie emner ber programrådet om å anbefale at det settes en generell minstegrense for at 
et emne skal avvikles. Denne grensen er foreslått satt til 10 studenter. Unntakene fra regelen er MED3050 – 
Medisinsk etikk og MED3061 – Makt og kunnskap (tilbys også til studenter på Helsam), MED3054 – 
Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (minst 12), MED3064 – Nyere medisinsk historie – 
kjønn, rus og sosialmedisin (minst 8). Studentene som har søkt seg til emner som ikke avholdes replasseres 
etter oppsatt prioriteringsliste der det er mulig, men følger ikke trekningsnummer.  

Programrådets anbefaling i sak 1a: Programrådet stiller seg bak endringsforslagene om en 

minstegrense for avvikling av valgfrie emner og en enklere refordeling av studenter i 
supplering/omfordelingssopptaket som skissert, og anbefaler studiedekan/programleder å godkjenne 
endringene.  
 

b) Endinger i læringsutbytter for MED 3053 – Global helse 

Programrådets anbefaling i sak 1b: Programrådet hadde kommentarer til noen av formuleringene i 

endringsforslaget. Jarle og Åsmund tar kommentarene tilbake til fagmiljøet for justeringer. Endelig 
læringsutbyttebeskrivelse sendes til studiedekan/programleder og implementeres ved godkjenning av 
emnebeskrivelsen for våren 2021. 

 

Sak 2: Endringer av læringsutbyttebeskrivelser i geriatri i modul 8 

Programrådets anbefaling i sak 2: Programrådet anbefaler at fagmiljøet tar med seg 

tilbakemeldingene som kom i møtet, jobber videre med læringsutbyttebeskrivelsen og kommer tilbake for 
ny behandling av endringene i programrådsmøtet 4. november. 

 
Sak 3: Endring av eksamensform i modul 7 

Modulutvalget og eksamenskommisjonen for modul 7 ønsker å endre eksamensform i modul 7 fra en 
skriftlig digitale eksamen til en muntlig kasustikkbasert eksamen, i første omgang som en prøveordning.  
 
Skriftlig digital eksamen ble våren 2020 endret til en muntlig kasuistikkbasert eksamen på Zoom. Erfaringene 
med en muntlig eksamensform i modul 7 var udelt positive. Vignetter med allmennmedisinske pasientkasus 
var godt egnet til å teste både klinisk og diagnostisk kunnskap og resonnement. Påbyggingsspørsmål i 
fagene samfunnsmedisin, etikk og KLoK fungerte bra som vurderingsgrunnlag av studentenes 
faktakunnskap. Formatet ga et godt grunnlag for å vurdere studentenes evne til adekvate vurderinger og 
refleksjon, noe som erfaringsmessig er utfordrende å teste/vurdere med essayspørsmål i skriftlige eksamen.  
Vårt inntrykk er at også studentene syntes eksamensformen var god, og at de satte pris på å kunne få vise 
og bruke sin kunnskap ansikt-til-ansikt i en delvis «interaktiv» form og at eksamen i seg selv gir et 
læringsutbytte.  
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Programrådets anbefaling i sak 3: Programrådet anbefaler at modul 7 kan endre eksamensform fra 

en skriftlig digital eksamen til en muntlig (kasuistikkbasert) eksamen med vurderingsuttrykk bestått/ikke-
bestått for eksamen som avvikles våren 2021, høsten 2021 og våren 2022. Endringen forankres ved 
godkjenning av emnebeskrivelsene. 

Etter eksamensavviklingen høsten 2021 skal modulen gjennomføre en evaluering som blir en del av 
kunnskapsgrunnlaget for en beslutning om videre valg av eksamensform fra og med høsten 2022. Ved 
tilpasninger til ny vurderingsform anbefales det også at modul 7 ser på muligheten av å ta i bruk og/eller 
systematisere bruk av formative tilbakemeldinger i praksisperiodene.  

Sak 4: Informasjon om oppnevning av arbeidsgruppe som skal se på studentmedvirkning 

Det arbeides i disse dager med å få på plass mandat og medlemmer til en arbeidsgruppe som skal se på 
studentmedvirkning. Arbeidet ledes av en student, og det er like mange studenter og ansatte i gruppen. 
Studentene er nå i ferd med å ferdigstille mandatet. 

Sak 5: Orientering om programevalueringen og oppfølging av denne 

Periodisk programevaluering av profesjonsstudiet i medisin ble overlevert 22. juni 2020. Programledelsen 
starter nå arbeidet med å følge opp evalueringsrapporten. Det er igangsatt et prosjekt sammen med LINK  - 
Senter for læring og utdanning ved UiO med fokusgrupper med studenter for å avklare hvilke ønsker og 
forventninger studentene har til videreutvikling av studieplanen. 
 

Sak 6: Kort om Rethos-implementeringen 

Prosjektgruppen for implementering av Rethos er nå i gang med sitt arbeid.  

Sak 7: Eventuelt 

 Modul 1 gjennomfører teams-seminarer for h20-kullet, og alle har nå fått etablert teams. Flertallet av 
studentene ønsker å fortsette å bruke sitt team, noen ønsker å jobbe med andre enn de som er i 
teamet, og noen vil helst jobbe alene.  

 Det er gått ut invitasjon til h-20-kullet om å være med i mentorgrupper for studenter som ønsker det 

 MFU har mottatt bekymringer om at studenter møter til fysisk undervisning med Covid-19-symptomer 
fordi de er redd for å gå glipp av obligatorisk undervisning. Viktig at studentene er sitt ansvar bevisst. 
Modulene vil gjøre det de kan for å tilrettelegge for studentene slik at de får tatt eksamen. 

 En kort oppsummering fra programrådsmøtet vil fremover bli lagt ut åpent på nett 


