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Observatør: Torunn Valen Mikalsen (MOF)
Forfall: Ingen

Saksliste:
I

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og sakliste ble godkjent uten kommentarer.

II

Godkjenning av referat fra møtet i undervisingsutvalget 04.05. 2009.
Referatet ble godkjent. Følgende punkt vedr referatet til informasjon:
• Programsensor Arne Sande (sak 1/09) vil i 2009 vurdere FARM 295
Galenisk farmasi, biofarmasi og FARM210 Kjemisk termodynamikk.
Han utarbeider rapport innen utgangen av høstsemesteret 2009.
• Det er ikke gjort noe i forhold til forslaget om samarbeid om lab i
emner FARM280 og FARM290 – vanskelig å få inn mer i timeplanen i
5. semester.

Sak 4/09

Gjennomgang av evalueringsrapporter for vår 2009.
Svein Haavik ga en kort oppsummering av hovedfunnene i
evalueringsrapportene for våren 2009. Følgende punkt ble særlig diskutert:
• Studenten ønsker at FARM130 blir lagt før FARM131 i studieplanen.
Kjemisk institutt vurderer slik omlegging, men det blir ingen endringer
for kull 09 vedrørende dette.
• Studentene på kull 07 minner om at det på evalueringsmøtet for 5.
semester ble påpekt at studentene opplever at det er en del uklarheter
rundt karaktersetting laboratoriejournaler.
• Eksamen i farmakologiemnene har de siste årene lagt relativt tidlig i
semesteret (oktober og april). Er dette hensiktsmessig for studentene?
Oppfølging: Spørsmål om eksamenstidspunkt blir tatt opp i evaluering
for FARM290 for høsten 2009, samt at eksamenstidspunkt i FARM293
våren 2010 blir tatt opp med tillitsvalgt for kull 07.
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Sak 5/09

FARM301 Farmasøytisk forskningsmetodikk. Status for revisjonsarbeidet.
Svein Haavik orienterte kort om emnet som er sett sammen av delene:
spektroskopi, biokjemisk metodikk, statistikk og epidemiolgi. På bakgrunn av
evaluering av emnet (se vedlegg til sak 04/05) er det vurdert å bygge ut
samfunnsfarmasidelen av emnet slik at studentene kan velge enten
spektroskopi eller samfunnsfarmasi (legemiddeløkonomi og epidemiologi med
mer). Anne Gerd Granås påpekte i møtet at det er ønskelig at alle studentene
tar kurs i epidemiologi siden det danner viktig grunnlag for Samfunnsfarmasi II.
I møtet var det enighet om at det vil være nyttig for studenten å få
en ”smakebit” av ulike forskningsmetodikker, og emnet opprettholdes som et
felles obligatorisk emne inntil videre.
Forslag til forbedring for 2010:
- Samordning mellom forelesninger i statistikk og epidemiologi
- Tilpasning av spektroskopidelen til farmasi
- Koordinering av spektroskoskopi og biokjemisk metodikk

Sak 6/09

Orientering om nasjonalt utvalg som har sett på samordning av
farmasiutdanninga (”3+2 utvalget”).
Haavik informerte kort om rapporten fra ”Sandeutvalget” som foreslår å
inneføre en 3+2-modell for utdanning av farmasøyter. Saken skal opp i
Nasjonalt profesjonsråd for farmasi den 13. november 2009.

Sak 7/09

Kollokvier i farmakologi (v/ Farmasøytisk fagutvalg)
Fagutvalget etterlyser kollokvier i farmakologi. Staffan Uhlen opplyser at det
er planlagt kollokvier i farmakologi for våren 2010. Studentene ønsker at
kollokviene dekker bredden i pensum.

Sak 8/09

Kurs i nomenklatur i begynnelsen av 5. semester (v/ Farmasøytisk
fagutvalg)
Fagutvalget presenterte et ønske om kurs i nomenklatur i farmasistudiet
på bakgrunn av at foreleserne bruker ukjent terminologi, særlig i 5. semester.
Temaet er tatt opp på evalueringsmøter tidligere og på emnet
FARM270 er det laget ordlister til hjelp for farmasistudenter, men det kan tyde
på at årets studenter ikke har fått utlevert denne informasjonen. Harald Wiker
opplyser at Gades institutt på sikt ønsker å gi separat undervisning for
farmasistudenter i FARM270 (altså gå vekk fra fellesundervisning med
medisinstudiet).

Sak 9/09

Orientering om programutvalg for farmasi ved MOFA (v/Anne Gerd
Granås (programutvalgets leder) og Torunn Valen Mikalsen
(programutvalgets sekretær)
Det medisinsk-odontologiske fakultet har syv programutvalg, og et av disse er
for farmasi. Programutvalget for farmasi har ikke vært aktivt de siste årene,
men MOF ønsker å få opp aktivitetsnivået fra og med høsten 2009. Flere av
representantene i programutvalget er også representanter i
undervisningsutvalget for farmasi. For å få til en samordning mellom de to
utvalgene ble det avtalt at programutvalget for farmasi kan stille som
observatør på møtene i undervisningsutvalget for farmasi. Innkalling og referat
fra møtene i undervisningsutvalget sendes programutvalget.
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Sak 8/09

Eventuelt
Ingen saker ble meldt under eventuelt

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget
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