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Universitetet i Bergen
Senter for farmasi
Referat fra møte i undervisningsutvalget
Mandag 13. november, kl 10-12
Møterommet Farmakologisk seksjon,
Armauer Hansens hus, 2 etg.

Tilstede: Anne Fjellbirkeland (møtte for Harald G. Wiker), Staffan Uhlèn, Guro
Flemmen Berg, Anni Vedeler, Svein Haavik, Monica S. Kolding.
Tanja Barth har trukket seg som representant i undervisningsutvalget – ny
representant er Tore Skodvin.
Forfall: Mette Aune, Hans Karlsen, Tore Skodvin

Saksliste:
Sak 1/06 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Sak 2/06 Gjennomgang av evalueringsrapporter for vår 2006
Svein Haavik gikk igjennom evalueringsrapportene for hvert enkelt kull vår 2006.

Sak 3/06 Farmakologi. Oppbygging og planer for faget.
Staffan Uhlèn orienterte om undervisningen i farmakologifagene høst 2005
(FARM290) og vår 2006 (FARM291 og FARM292).
Det er enighet både blant studentene og faglærere at oppdelingen av
farmakologifagene i tre separate bolker er kunstig, spesielt gjelder dette FARM291
og FARM292.
Studentene gav tilbakemelding på at innholdet i FARM290 innholdt repetisjon fra
tidligere kurs, blant annet FARM236, Legemiddelkjemi.
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe til å arbeide frem et forslag til
videreutvikling/justering av farmakologikursene i farmasistudiet. Haavik tar initiativ
til at arbeidsgruppen etableres.

Sak 4/06 Videregående emner i farmakologi
Uhlèn orienterte om planene for videregående kurs i farmakologi:
1) Molekylær farmakologi og metoder (5 studiepoeng) - Uhlèn, Jahnsen
2) Legemiddelanvendelse i farmako-terapi (5 studiepoeng) – Windelberg m.fl.
Det ble kommentert at det bør vurderes å utvide kurs 2) til 10 studiepoeng.

Vedtak:
Arbeidsgruppen som nedsettes for å gå igjennom farmakologifagene vil også vurdere
de to videregående emnene i farmakologi.
Sak 5/06 Orienteringssaker.
I. Orientering om seminar 25. april 2006
Svein Haavik gav en kort orientering om seminaret: ” Farmasistudiet og farmasøytisk
forskning”.

Sak 6/06 Eventuelt
1) FARM150 og FARM260 justering av innhold i forhold til studiepoeng.
Anni Vedeler orienterte om arbeidet med å justere innholdet i FARM150 og
FARM260. Slik fagene er lagt opp er innholdet i FARM150 for stort i forhold til 10
studiepoeng og FARM260 for lite i forhold til 10 studiepoeng.
2) Overlapp/repetisjon i farmasikursene.
Det er ved flere anledninger blitt påpekt, både av studenter og faglærere, at det
forekommer en del overlapp/repetisjon i kursene i farmasistudiet. Det er viktig at alle
faglærere som er involvert i farmasistudiet har oversikt over pensum i de øvrige
fagene i studiet. Senter for farmasi vil sørge for at pensumoversikter for alle fag i
farmasistudiet blir gjort tilgjengelige for de involverte foreleserne.

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget.

