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Saksliste 

 

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

 

Sak 12/16:  Referat fra styringsgruppemøtet 21. juni 2016 

 

Vedtak:  Referatet ble godkjent.  

 

 

Sak 13/16 Status for Oslo 2014 

 

 Redegjørelsen for status ble tatt til orientering. 

 

- Modul 8 er siste modul under planlegging, men det er behov for videre 

oppfølging av sykehjemsplasser som en del av praksis. Utdanningsleder på 

institutt for helse og samfunn har fått delegert ansvar for oppfølging av dette. 

Videre er det på modul 8 viktig at man får til en fordeling av blokkansvar, på lik 

linje med modul 3. 
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- Vedrørende den siste perioden med valgfrie emner, er det ønskelig at det i 

tillegg til utplassering i klinikk tilrettelegges for utplassering hos NAV, 

helsedirektoratet, sykehjem og i utlandet.  

 

- Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med implementering av praktiske 

ferdigheter i studiet. Styringsgruppen støtter dette arbeidet, men det ble reist 

spørsmål om listen er for ambisiøs. Prosjektleder Jan Frich påpeker at en stor 

del av arbeidet med de praktiske ferdighetene handler om systematisk 

organisering av ferdighetsmål som allerede er en del av studieplanen. 

 

 

Sak 14/16: Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ved innføring av ny 

studieplan 

 Redegjørelsen for informasjons og kommunikasjonsarbeidet i Oslo 2014 ble tatt til 

orientering. 

 

 Styringsgruppen har tillit til og støtter det informasjonsarbeidet som er gjort av 

prosjektleder og prosjektgruppen i forbindelse med revisjonen. 

 

 

 

Sak 15/16:   Eventuelt 

 

- Studiedekan minnet om den krevende økonomiske situasjonen ved fakultetet. 

Den nye studieplanen krever mer administrasjon med hensyn til valgfrie emner, 

utvidelse av prosjektoppgave, utvidelse av omfanget med digitale eksamener og 

innføring av karakterer. 

 

- Styringsgruppen påpeker viktigheten av oppfølging av lærere i forhold til 

undervisning og eksamensarbeid. Det er viktig at studiet som helhet 

monitoreres, og at endringer skjer innenfor de fastsatte rammer. 

 
  

 

 

 

 

 


