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Utdanningsmelding for 2016- Institutt for global helse og
samfunnsmedisin
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak
IGS har besluttet å ha årlige utdanningsprosjekt og jevnlige utdanningsseminar. Det ble i
2016 avholdt 3 utdanningsseminarer med svært god deltakelse. Instituttets
utdanningsprosjekt 2016 hadde tittel: «Studentaktiviserende læring med kollegabasert
tilbakemelding». I korte trekk bestod prosjektet av komponenter der underviserne arbeidet
med videreutvikling av egne undervisningsopplegg med fokus på studentforberedende og
studentaktiviserende element. Deler ble testet ut med tilbakemelding fra en kollega, og et
refleksjonsnotat knyttet til egen læring i prosessen ble rapportert på Mitt UiB ved årets slutt.
21 av instituttets lærere gjennomførte hele prosjektet. Instituttet fikk fakultetets
studiekvalitetspris 2016 for prosjektet.
Medisin: Ny studieplan medisin er inne i en svært aktiv fase. Skisse for 10. semester ble
oversendt 1. oktober 2016 og skisse for 11. semester er snart klar. IGS har også betydelige
arbeidsoppgaver i semestre der ansvaret ligger ved andre institutter. IGS har tatt særlig
ansvar for mentorordningen (der erfarne leger er veiledere/mentorer). Det ble rekruttert 40
nye mentorer i 2016, og 120 mentorer fordelt på tre kull er nå på plass. Introduksjons- og
oppfølgingsmøter ble holdt for alle gruppene i 2016. Mitt UiB ble tatt i bruk i dette arbeidet,
og det ble laget en struktur med felles inngangsside og egne områder for hver gruppe.
Farmasi: I juni 2016 avholdt instituttet første OSCE eksamen i samfunnsfarmasi i samarbeid
med Universitetet i Tromsø, - inkludert utveksling av oppgaver og sensorer. Vi trakk på
erfaringer fra piloten på OSCE eksamen i medisin, og opplegget fungerte svært godt.
Master: På bakgrunn av rapporter fra ulike utvalg fikk instituttet i 2016 i oppdrag fra MOF å
utvikle et nytt masterstudium i ‘Samfunn og helsevitenskap’. Arbeidet som har vært ledet av
Berit Rokne er godt i gang, strukturen er på plass, og det pågår nå arbeid i en rekke grupper
for å utvikle ‘fellesemner’ og ‘fordypningsemner’. Arbeidet fortsetter i 2017 under leder
Målfrid Råheim.
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I det nåværende Masterprogram i helsevitenskap er det anbefalt at studieretning i genetisk
veiledning får en sterkere tilknytning til det kliniske fagmiljøet i medisinsk genetikk. I 2016 har
vi sikret en midlertidig ordning del en deltidsstilling ble stilt til disposisjon for K2/HUS. Det
arbeides fremdeles med en mer permanent løsning.
Et nytt emne ble tilbudt som EVU-kurs (MANTULT664); ‘Videreutdanning i ultralyd av
muskelskjelettsystemet’, Modul 1. Emnet blir fulgt opp i 2017 (Modul 2, MANTULT665) i
samarbeid med Westfield Anatomy Dep. Queen Mary University, London.
Masterstudiene i ‘International Health’ og ‘Oral Sciences’ ved Senter for internasjonal helse
(SIH) rekrutterte sitt siste studentkull i 2016. De to studiene vil erstattes av et MA- studium i
‘Global Health’, godkjent i Universitetsstyret i juni 2016, med første opptak i 2017. Med
bortfall av kvoteprogrammet fra 2016 er rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet ved
SIH endret. Sammensetningen av studentgruppen er endret med færre studenter fra
lavinntektsland. SIH er aktiv i oppbygging av masterprogram – inkludert utvikling av
fellesgrader - med samarbeidsinstitusjoner i Sør gjennom Norpart og Norhed programmene.
Planer og utfordringer for kommende år – vurdering av behov for nye tiltak
Medisin: Ny studieplan medisin er krevende med tanke på samarbeid og organisering. Det
er noe uklarhet i organiseringen rundt fag som inngår i flere semestre og fag som har ansvar
for flere studentgrupper. Kommende år vil vi videre møte utfordringen knyttet til at IGS skal
ferdigstille planer for 10. semester og for 11. semester. IGS har foreslått elektive emner som
skal tilbys mange ulike studentgrupper, - her vil vi møte logistiske utfordringer.
Et område som må få mer oppmerksomhet i kommende år er ‘akademisk søyle’. IGS har et
undervisningsansvar knyttet til akademisk søyle som det er vanskelig å få oversikt over.
Ny studieplan forutsetter en økning fra 4 til 6 ukers praksisutplassering i allmennmedisin.
Instituttet har fått utvidet økonomisk ramme i tilknytning til dette arbeidet, og må utvikle gode
løsninger før første kull har praksisutplassering i 2018.
Vi får også i 2017 dobbelt undervisningsbyrde ved at vi skal undervise på både ny og
gammel plan. For 1. gangs praksisutplassering i allmennmedisin skal vi f.eks våren 2017 ha
80 plasser (halvt kull) til studenter på gammel ordning og 160 plasser (helt kull) til studenter
på ny studieplan. Dette krever godt samarbeid med og stor velvilje fra fastlegene i
Bergensområdet.
Master: I 2017 fortsetter arbeidet med innhold i emner for Masterstudium i samfunn og
helsevitenskap, samt oppbygging av programbeskrivelsen. Arbeidet skal ferdigstilles tidlig
vår 2018 med tanke på første opptak høst 2019.
I 2017 starter første kull på master i Global Health ved SIH. På grunn av rehabilitering av
Overlege Danielsens Hus vil SIH midlertidig flytte til lokaler i Jekteviksbakken. Et arbeid er
startet som ser på hvordan SIHs nye mandat i forhold til UiB global kan forvaltes innen
utdanningsfeltet.
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