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Rapport fra Programutvalg for medisin (PUM) 2013 - innspill til
utdanningsmeldingen for MOF
Viser til brev av 07.01 der programutvalgene bes komme med innspill til utdanningsmeldingen for
2013. Programutvalg for medisin (PUM) behandlet saken på møte 19.02.14 (sak 05/14) og her følger
utvalgets innspill:
Utvalgets arbeid i 2013
Programutvalg for medisin (PUM) har i 2013 hatt 6 ordinære møter og 1 temamøte, og utvalgets
arbeid kan i hovedsak deles i tre kategorier;
1. Studieplanarbeid, inkl. videreutvikling av arbeidet med læringsutbytte
2. Studentenes læringssituasjon/læringsmiljø
3. Internasjonalisering
Som oppfølging av tidligere arbeid med læringsutbyttebeskrivelser var det gjennom 2013 særlig
tematikk om ferdigheter som ble sentralt for PUM; hvordan kliniske ferdigheter blir fulgt opp og
kvalitetssikret på tvers av de ulike emnene i studieplanen. En arbeidsgruppe gjennomførte en første
kartlegging av ferdigheter, og det har siden blitt drøftet ansvarsfordeling og ferdighetsnivå – i tillegg til
organisering av trening på det fremtidige ferdighetssenteret. Saken ventes å bli ferdigstilt våren 2014,
også koblet til et nasjonalt samarbeid.
Parallelt med saken om kliniske ferdigheter har det også vært fulgt opp et arbeid med studieopplegg
(læreplan) i akuttmedisin, men endelige avklaringer må bero i påvente av fremtidig ferdighetssenter og
økonomiske rammer.
Våren 2013 fikk utvalget presentert en rapport fra prosjektet “Test i undersøkelsesteknikk” ved
Haraldsplass Diakonale sykehus (prosjekt gjennomført høsten 2012 som samarbeid mellom
studentene og undervisningsansvarlige på HDS). PUM ønsket at tiltaket skulle inngå som en fast og
obligatorisk del av studieplanen i regi av Klinisk institutt 2, da det ble sett å ha stor betydning for
studentenes læringssituasjon. Det ble også anbefalt at tiltaket skulle videreutvikles for andre eller
samme ferdigheter videre i studiet.
PUM har også i 2013 jobbet med oppfølging av trivselsundersøkelsen som studentene gjennomførte i
2012 (undersøkelse i regi av Mental helse-gruppen ved Medisinsk fagutvalg MFU); det ble i mars 2013
nedsatt en profesjonalitetskomite som bl.a. skulle se på dette med opprettelse av mentorgrupper.
Komiteen la frem sitt forslag i mars – med rapporten Dannelse til lege – og PUM vedtok opprettelse av
et nytt undervisningsopplegg i pasientkontakt (PASKON1). Dette ble startet opp høsten 2013 som et
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pilotprosjekt. Ordningen med mentorgrupper er for øvrig planlagt innført som en del av ny studieplan i
medisin.
Arbeidet i PUM har på flere områder blitt koblet tettere til prosjektet med ny studieplan i medisin.
I slutten av vårsemesteret 2013 leverte Arbeidsgruppe 3 (representanter fra PUM) sine endelige
anbefalinger til rapporten «Gi oss ansvar! Utredning om lærings- og vurderingsformer i ny studieplan i
medisin» (desember 2012).
Utvalget tok i løpet av året også initiativ til tettere undervisningssamarbeid mellom kirurgiske og
indremedisinske fag, men instituttene har ønsket å avvente dette til ny studieplan er i gang.
Innen internasjonalisering har utvalget i 2013 primært behandlet saker som omhandler
rammebetingelsene for studentutveksling; nye kriterier for utplassering til Uganda, endret praksis for
rangering av søkere til delstudier i utlandet og vedtak om vurderingsform på engelsk i kvinne-barn
semesteret.
Programevaluering
Programsensor Charlotte Ringsted har i inneværende periode et mandat som er innrettet mot
pedagogisk kompetanseutvikling av fakultetets faglig ansatte, basert på den spesialkompetansen hun
har på det feltet. Hennes rapport for 2013 avspeiler dette mandatet, der hun kommenterer hvordan
prosessen mot en ny studieplan i medisin ved fakultetet er gjennomført så langt. Hun ser utfordringer
ved forankring og informasjonsflyt, og ser at det vil bli et betydelig arbeid med kvalifisering av
lærerkrefter til ivaretakelse av undervisning og vurdering i et nytt studieopplegg. I dette arbeidet vil
programsensor også videre måtte være en sentral rådgiver for fakultetet.
For å øke kompetansen for læring og vurdering i studieplanarbeid arrangerte programutvalget i
november 2013 et seminar for emneansvarlige og undervisere ved fakultetet. Programutvalget hadde
invitert programsensor som innleder, og i tillegg hadde vi med Marjan Govaerts fra Maastricht
University som ressurs i arbeidet.
Utvalgets arbeid med kvalitetsutvikling av medisinstudiet har i 2013 skjedd i tett samspill med
prosessen med ny studieplan, og dette vil også prege perioden fremover. Vurderinger som gjøres av
opplegg i dagens studieplan vil veies opp mot retningen for en ny studieplan, og her vil drøftinger av
læringsutbytte være viktig.
Som tidligere planlagt hadde utvalget også i 2013 et blikk på den omfattende programevalueringen for
medisin som ble foretatt i perioden 2008-2010 (sak 06/13), med gjennomgang av sluttrapporten som
forelå i endelig versjon september 2011. Det er for hvert institutt beskrevet aktuelle punkter for
oppfølging, både kortsiktige og langsiktige tiltak. Programutvalget ba instituttene se på rapporten og
kommentere status for de aktuelle tiltakene.
Prioriterte områder for 2014
Pedagogisk utviklingsarbeid i fagmiljøene, bl.a. i tilknytning til programsensors mandat
-

Profesjonsutviklende tiltak

-

Bidra til avklaringer av undervisningsopplegg i prosessen med nytt ferdighetssenter

-

Ivareta god dialog om undervisning med samarbeidende sykehus

-

Følge prosjektet med ny studieplan medisin

Vennlig hilsen
Arne Tjølsen
Leder PUM

Kristin Walter
Sekretær PUM

