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Utdanningsmelding for 2016 - Programutvalg for medisin (PUM)
Generelt om utvalgets arbeid i 2016
I 2016 hadde Programutvalg for medisinstudiet (PUM) 6 ordinære møter. I møte 16. mars
2016 vedtok Fakultetsstyret at Programutvalg for medisin (PUM) fra og med april 2016 vil
bestå av lederne for semesterstyrene (se fakultetsstyresak 24/16). Programutvalget har fra
og med april 2016 bestått av to semesterstyreledere fra hvert av de fire instituttene IBM, K1,
K2 og IGS, i tillegg til tre studenter oppnevnt av Medisinsk fagutvalg (MFU). De
semesterstyrelederne som ikke sitter i PUM fungerer som varaer. Første møte med den nye
sammensetningen var 13. april 2016.
Arbeidet har i stor grad vært preget av skisser og emnebeskrivelser for emner i ny
studieplan. Andre viktige punkter er overgangsordninger og justeringer for de som går fra
«gammel» til «ny» plan, revisjonsarbeid og arbeid med felles læringsutbyttebeskrivelse, plan
for evaluering av studieplanen og gjennomføring av nye tiltak i studieplanen Medisin 2015
(OSCE, elektive perioder, TVEPS).
Innfasingen av ny studieplan er nå godt i gang og i 2016 har PUM behandlet tre
semesterskisser, MED8, MED9 og MED10, og seks emnebeskrivelser, MED3, MED4,
MED5, MED7, MED8, og MED9, for emner i studieplanen Medisin 2015.
I tillegg til emnebeskrivelser for emnene i studieplanen Medisin 2015 har PUM vedtatt
emnebeskrivelsene for to «overgangsemner», MEDOVERG3 og MEDOVERG4, som skal
dekke de justeringer som følger med overgangen for de to kullene som går fra «gammel» til
ny studieplan.
I tillegg til overgangsemner har PUM gått inn for overgangsordninger knyttet til overgangen til
ny studieplan, dette gjelder utplassering i psykiatri (MED7) (sak 03/16) og gynekologi,
obstetrikk og pediatri (MED9) (sak 39/16).
De fire utdanningsinstitusjonene som tilbyr medisinstudiet samarbeider om å få på plass en
felles læringsutbyttebeskrivelse (LUB), dette arbeidet kommer samtidig med revisjon av
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emne- og programbeskrivelsene for alle studieretninger ved UiB. Der har derfor vært en
parallell prosess.
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak
I 2015 ble Studentenes Undervisningsutvalg (STUND) vedtatt som pilot for kull 2015 og kull
2013A (se sak 23/15). Høsten 2016 ble det lagt fram rapport fra pilotprosjektet og PUM gikk
inn for en videreføring av STUND (sak 32/16).
I programsensor Charlotte Ringsteds mandat ble det i 2015 lagt til et tillegg om å være en
ressurs i evalueringsopplegget for ny studieplan. Arbeidsgruppen for evalueringen av ny
studieplan har brukt programsensoren som en ressurs inn i arbeidet med en plan for
evaluering. Denne planen for evaluering ble presentert i PUM høsten 2016 (se sak 31/16). I
februar 2017 er programsensor Charlotte Ringsted på besøk og vil ha et møte med
arbeidsgruppen om evaluering av ny studieplan.
Planen for evaluering av ny studieplan tar for seg ti aktuelle «arbeidspakker», disse viser
tema som arbeidsgruppen ser viktigheten av å evaluere: 1) Lærings- og
undervisningsforståelse, 2) Utplasseringene i praksis, 3) Studentaktiv undervisning, 4)
Motivasjon, trivsel, mestring, 5) Horisontal integrasjon, 6) Vertikal integrasjon, 7)
Organisasjonsperspektivet/prosess, 8) Læringsutbytte, 9) Ferdighets- og
skikkethetsvurdering og 10) Integrert eksamen og OSCE. Videre må det bli enighet om hva
som skal prioriteres, hvordan evalueringen skal gjøres og hvem som skal gjennomføre
evalueringen.
Når det gjelder oppfølgingen av Studiebarometeret er mange av de tiltakene som det
arbeides med i semesterstyrene/semestrene i studieplanen Medisin 2015 rettet mot de
forbedringspunktene som også kommer til syne i Studiebarometeret for 2015 og 2016.
For mange av punktene i Studiebarometeret er det liten endring fra 2015 til 2016, i noen av
temaene ses det en positiv utvikling, i andre en negativ. Det er for lite tidsspenn (2013-2016)
til å kunne peke ut en klar tendens. Under oppsummeres noen av punktene:
Undervisning og medvirkning– I ny studieplan oppfordres det til studentaktiviserende
undervisning, og det vil være et kontinuerlig arbeid med å få på plass flere
studentaktiviserende undervisningsformer. Videre er studentaktiviserende tiltak som
mentorgrupper, og STUND videreført i 2016. I 2016 ble det tatt med en ny kategori i
Studiebarometeret, Internasjonalisering. Våren 2016 fikk PUM en presentasjon av arbeidet
med internasjonalisering i ny studieplan, det blir noen endringer og utfordringer med tanke på
utveksling nå når Medisin 2015 trår i kraft, og de internasjonale koordinatorene ved fakultetet
kommer gjerne på besøk i semesterstyrene for å diskutere utveksling og internasjonalisering
(se sak 09/16).
Ellers kan det nevnes at antall respondenter i 2016 var 39 prosent, omtrent det samme som
for 2015 (41 prosent), dette til tross for at det ble informert om undersøkelsen på
forelesninger og studentene fikk flere invitasjoner direkte. Å øke svarprosenten er noe det
også vil være fokus på i 2017.
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Prioriterte områder for 2017
Våren 2017 vil PUM behandle skissen for 11. semester og 12. semester, i tillegg vil
emnebeskrivelsene for 10. semester og 11. semester bli behandlet i løpet av året. To nye
emner/semestre skal implementeres; 4. semester (MED4) og 8. semester (MED8). 9.
semester (MED9) skal implementeres høsten 2017.
Det arbeides med implementering av felles oppgavebank for medisinstudiene ved NTNU,
UiT og UiB, og vurderingsformene i de forskjellige emnene skal utvikles og kvalitetssikres. I
februar ble skissen for OSCE (Objective Structured Clinical Exam) presentert i PUM, og det
har blitt avholdt totalt to OSCE-piloter i 2016, en på våren og en på høsten. Det planlegges
videre to piloter i 2017 før første ordinære OSCE gjennomføres i 2018.
I studieplanen Medisin 2015 er det lagt inn tre elektive perioder der studentene får mulighet
til å fordype seg i valgfrie emner. Mandatet for komiteen ble vedtatt i PUM i juni 2015 (sak
17/15) og komiteen startet arbeidet våren 2016. I desember 2016 ble retningslinjene for de
elektive periodene vedtatt (sak 34/16), og de første emnebeskrivelsene kommer på plass i
2017.
Et konkret forslag til opplegg for tverrprofesjonell trening for medisinstudenter gjennom
studiet, i 1-2. semester, i 6. semester, 8. semester og i 11-12. semester ble vedtatt i PUM i
februar 2017.
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