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Saksliste 

 

Sak 6/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

Sak 7/15:  Status for Oslo 2014 

 

 Redegjørelsen for status ble tatt til orientering. 

  

På innspill fra Tom Øresland som etterlyste litt mer utfyllende informasjon om 

modulinnhold skal alle modulbeskrivelser «kort om emne» samles i en samleside for 

oversikt over modulinnhold for hele studiet. 

 

Sak 8/15: Valgfrie (elektive) emner i ny studieplan - Oslo 2014 

 

 Redegjørelse for videre prosess med innføring av valgfrie emner av Jan Frich. 

  

 Ingrid Os presiserte at prosjektoppgaven er et eget emne med studiepoeng og ikke 

en del av valgfrie emner. 

 

Vedtak:  Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 9/15:  Forslag til ny ordning for prosjektoppgaven i Oslo 2014 

Redegjørelse om forslag for ny ordning av Jan Frich. Prosjektoppgaven skal bli 

omgjort til en masterekvivalentoppgave og etableres som et eget emne. 

Studentrepresentantene presiserte viktigheten med at det gis tidlig informasjon om 

prosjektoppgaven. 

Vedtak:  Forslaget ble vedtatt.  

 

Sak 10/15:  Orientering om navneendring og endring i ukeekvivalenter i studieplanen 

for profesjonsstudiet i medisin for Klinisk biokjemi og fysiologi 

 

Saken ble tatt til orientering. 

 

 
 Sak 11/15: Mentorordning i profesjonsstudiet i medisin – høringssvar 

 

Oppsummering av høringsuttalene av Jan Frich, der usikkerhet rundt ressurser pekes 

ut som den største utfordringen, samt at man ikke ønsker å gjøre det obligatorisk. Det 

ble skissert et mulig pilotprosjekt for høsten 2016 med studenter på modul 3 og 4. Det 

vil omfatte fire grupper, hvorav to grupper skal være sammensatt med studenter fra 

bare ett kull, mens man blander studenter fra forskjellige kull i de andre to gruppene. 

Piloten vil vare i ett år og kan da evalueres fra høsten 2017. 

 

 Styringsgruppen sluttet seg til høringsuttalene når det gjelder ressursene, og mener 

heller ikke at ordningen burde være obligatorisk. Det var enighet om at 

innføringstidspunktet burde først være etter at Oslo 2014 var godt implementert. 

Studentrepresentantene pekte ut modul 3 som viktigst for en mentorordning, men de 

ser også behov i modul 8.  

 

Styringsgruppen var positiv til en pilotordning, men Ingrid Os utrykket usikkerhet om 

høst 2016 var for tidlig med tanke på implementering av de kliniske modulene. 

 

Vedtak:  Det ble vedtatt at det skal igangsettes et pilotprosjekt slik Jan Frich fremla, fra høst 

2016. Pål Gulbrandsen som ledet arbeidsgruppen for utredning av mentorordningen 

vil bli forespurt om å lede pilotprosjektet. 


