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OS 12/15 Emne- og delemneansvar for 2012- studieplanen 2015/2150
Saken utsettes til et senere møte.

PS 8/15 Manglende evalueringer av delemner og emner 2011/5096
Innstilling til vedtak:
Programstyret for medisin ber instituttene følge opp ovenfor emnelederne og delemnelederne
den evalueringsplanen som Programstyret har vedtatt og oppfordre disse om å følge malen for
evalueringsrapport som er beskrevet i Håndboken.
Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015
Vedtak

Programstyret medisin ber instituttene følge opp ovenfor emneledere og delemneledere den
evalueringsplanen som Programstyret har vedtatt og oppfordre disse om å følge malen for
evalueringsrapport som er beskrevet i Håndboken.

PS 9/15 Oppnevning av varamedlemmer til SPU 2011/5096
Innstilling til vedtak: - ingen

Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

Programstyret støtter forslaget om oppnevning av navngitt vara til SPU. Instituttlederne bes
følge opp e-post vedrørende vararepresentanter, og kommer med forslag fra eget institutt,
fortrinnsvis en av delemnelederne. Studieplansjefen bes komme med forslag til vararepresentant
for seg selv. Oppnevning av vararepresentanter kan tas på fullmakt av programstyreleder, og
bør være klart så snart som mulig.
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PS 10/15 Mandater og gruppesammensetninger for fullføring av 5. og
6.studieår 2014/5767
Innstilling til vedtak:
«Av hensyn til framdriften i implementeringen, behandler Programstyret her mandat og rammer for 5. &
6. studieår som innskrenker den videre faglige friheten til emnekomiteer og SPU noe.
1. Programstyret godkjenner mandat og innramming for arbeidet med det fremtidige emnet MED350X Klinisk praksis 5.studieår, og mandat og innramming for arbeid med revidering av MED3600 Medisin år 6, slik det ble framlagt i møte.
2. Felles arbeidsgruppe for 5. og 6. studieår bes levere en rapport som viser deres skisse til nytt
6.studieår innen 10.juni 2015. Gruppens medlemmer ønskes med i det videre arbeidet som
medlemmer av emnekomite for fremtidig emne hhv MED-350X Klinisk praksis og revidert
emne MED-3600 Medisin år 6. Arbeidsgruppen fortsetter frem til to nye emnegrupper er
oppnevnt.
3. Programstyret ber instituttleder IKM og ISM foreslå navngitte emne- og delemneledere til
5.studieår innen 15.mai 2015. I tillegg bes IKM og ISM foreslå navngitte medlemmer til
preliminær emnekomite for 6.studiår innen 10.juni 2015.
4. Programstyret vil i junimøtet foreta oppnevning av emne- og delemneledere for 5.studieår og
foreta oppnevning av preliminær emneleder og emnekomitee for 6.studieår. De to nye
emnekomiteene starter opp i august 2015»

Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

Av hensyn til framdriften i implementeringen, behandler Programstyret her mandat og rammer
for 5. og 6. studieår som innskrenker den videre faglige friheten til emnekomiteer og SPU noe.
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Mandat og innramming for emnekomite MED-350X Klinisk praksis (40 stp)
Utarbeide emnebeskrivelse for emnet MED-350X Klinisk praksis og utarbeide
delemnebeskrivelser for





Delemne 5.1 Kirurgi, inkl. gynekologi, (8 uker)
Delemne 5.2 Medisin, (6 uker),
Delemne 5.3 Psykiatri, (4 uker)
Delemne 5.4 Allmennmedisin (6 uker)

Emnekomiteen skal også, i samarbeid med administrasjonen, utarbeidet utfyllende
bestemmelser for gjennomføring og godkjenning av MED-350X.
Læringsmål, undervisningsformer og vurderingsformer skal utarbeides i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Læringsmålene skal bygge på allerede oppnådde læringsmål i
studieplanenes 1.-4.studieår. Læringsmålene skal kunne oppnås på alle
praksissykehus/praksislegekontor.
Øvrige bakgrunnsdokumenter er «Innstilling til ny studieplan», siste versjon av «2012
Studieplanen», lite over nasjonale læringsmål i kliniske prosedyrer (utarbeidet av dekanmøte
i medisin våren 2015) og «Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø»
Læringsmål innen profesjonell kompetanse og vitenskapelig kompetanse, utarbeides i samråd
med VITKOM leder og PROFKOM leder.
Skisse til fremtidige utfyllende bestemmelser (nyttig for planleggingen):
Det skal gjennomføres midtvegsevaluering av studenten i hvert delemne og vurdering
av studentene i hvert delemne. Studenten skal vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Bestått emne krever vurderingen godkjent i alle delemner. Dersom ett delemne får
vurderingen «ikke godkjent», må studenten ta delemnet en gang til. Det vil kun være
mulig å ta et delemne to ganger (jfr. UiTs eksamensforskrift).
IKM er ansvarlig for delemne i 5.1, 5.2 og 5.3 og fremskaffer delemneansvarlige som
oppnevnes av Programstyret.
IKM er ansvarlig for kommunikasjon med de kliniske miljøer i HN-RHF for å avstemme at
læringsmål og læringsaktiviteter som foreslås i deres delemner er i tråd med det som kan
gjennomføres på praksisstedene. Dagens hovedkoordinatorer og lokalkoordinatorer må
trekkes inn i dette. Delemneledere støttes administrativt av IKM.
ISM er ansvarlig for delemne 5.4 og foreslår delemneansvarlig som oppnevnes av
Programstsyret.
ISM er ansvarlig for kommunikasjon med de kliniske miljøer for å avstemme at læringsmål
og læringsaktiviteter som foreslås i deres delemner er i tråd med det som kan gjennomføres
på praksisstedene. Eksisterende praksislærere og fylkeskoordinatorer må trekkes inn i dette
arbeidet. Delemneleder støttes administrativt av ISM.
Alle delemneledere er med i emnekomiteen og ISMs delemneansvarlige utpekes som
ansvarlig for emnet.
Emnekomiteen skal være fulltallig og starte arbeidet medio august 2015.
Administrativ støtte til emneleder gis av seksjon for utdanningstjenester.
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Mandat og innramming for emnekomitee MED-3600 Medisin år 6 (60 stp)
Emnekomiteen skal utarbeidet emne- og delemnebeskrivelser for avsluttende studieår, samt
utarbeide ufyllende bestemmelser i samarbeid med administrasjonen.
Læringsmål, undervisningsformer og vurderingsformer skal utarbeides i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Læringsmålene skal bygge på allerede oppnådde læringsmål i
studieplanens 1.-5.studieår. Læringsmålene skal kunne oppnås på alle 3 læresteder; Tromsø,
Bodø og Finnmark (Hammerfest, Alta og Karasjok).
Øvrige bakgrunnsdokumenter er «Innstilling til ny studieplan», siste versjon av «2012
Studieplanen», liste over nasjonale læringsmål i kliniske prosedyrer (utarbeidet av dekanmøte
i medisin våren 2015) og «Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø»
Alle undervisningsaktiviteter skal sorteres innunder ett delemne og derved under en
delemneansvarlig. Dette for at studieplanen ikke skal ha aktiviteter som ikke har tydelig
faglig ledelse og forankring.
Inndeling i delemner og tilhørende sortering av læringsaktiviteter må avstemmes nøye med
de kliniske læringsarenaer slik at man oppnår best mulig gjennomførbarhet.
Det utarbeides plan for undervisning per delemne
1. Undervisningsformene må kunne variere noe mellom lærestedene.
2. Det skal skilles tydelig på undervisnings som skal gis av UiT og undervisning som skal gis av
hhv klinikkene (UNN/NLSH/Finnmarkssykehuset/primærhelsetjenesten) .
3. All undervisning skal kunne bemannes i forkant med navngitte personer i UiT eller klinikk.
Dersom dette ikke er mulig, skal det benevnes som punktpraksis. Dette av hensyn til
vurdering av studentene og sporbarhet.
4. Det skal defineres arbeidskrav innenfor hvert delemne (Se håndboka for veiledning)
5. Forelesninger bør være tilgjengelig for hele kullet gjennom streaming. Øvrig
teoriundervisning bør skje i form av seminarer for grupper på opptil 25 studenter.
6. PROFKOM og VITKOM skal integreres i delemnene.

Eksamen:
Emnekomiteen skal utarbeidet forslag til vurderingsordning for emnet
-

Hvilke læringsmål skal vurderes gjennom arbeidskrav?
Hvilke læringsmål skal vurderes gjennom skriftlig eksamen og når?
Hvilke læringsmål skal vurderes gjennom muntlig/praktisk eksamen og når?

Tilhørende utfyllende bestemmelser for eksamen utarbeides i samarbeid med
administrasjonen.
Pilot med 6.år i Finnmark studieåret 2016/2017:
Det må påregnes at revidert 5. og 6.år medfører endring av eksamen (tid, form, innhold).
Dersom det skal gjennomføres pilot av nytt 6.år, må det påregnes at det også må gis ny
eksamen for de studenter det gjelder. Finnmarksprosjektet har meldt at de ønsker å kjøre pilot
for 4 studenter.

1a) Programstyret medisin godkjenner mandat og innramming for arbeidet med det fremtidige emnet
MED-350X Klinisk praksis 5. studieår.
1b) Programstyret medisin godkjenner mandat og innramming for arbeidet med revidering av MED3600 Medisin år 6 med de endringer som fremkom i møtet.
2) Felles arbeidsgruppe for 5. og 6. studieår bes levere en rapport som viser deres skisse til nytt
6.studieår innen 10.juni 2015 der de også tar stilling til gitte rammer I innstillingsdokumentet. Gruppens
medlemmer ønskes med i det videre arbeidet som medlemmer av emnekomite for fremtidig emne hhv
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MED-350X Klinisk praksis og revidert emne MED-3600 Medisin år 6. Arbeidsgruppen fortsetter frem til
to nye emnegrupper er oppnevnt.
3) Programstyret ber instituttleder IKM og ISM foreslå navngitte emne- og delemneledere til 5. studieår
innen 15. mai 2015. I tillegg bes IKM og ISM foreslå navngitte medlemmer til preliminær emnekomité
for 6. studieår innen 10. juni 2015.
4) Programstyret vil i junimøtet foreta oppnevning av emne- og delemneledere for 5. studieår og foreta
oppnevning av preliminær emneleder og emnekomité for 6. studieår. De to nye emnekomiteene starter
opp i august 2015.

PS 11/15 Endring av vekting i AR2 for veiledere til Valgfri fordypning 1
2009/1164
Innstilling til vedtak:
«Programstyret medisin endrer vekting i AR2 spesifikke oppgaver for medisin til følgende
1. Veiledning av oppgave for i Valgfri fordypning 1 økes fra seks til åtte timer.
2. Godkjenning av arbeidskrav VF1 settes til 1,5 time per oppgave
3. Forhåndsvurdering av masterprosjekt settes til 1 time per prosjekt.»
4. Medlemmer av VITKOM komiteen får 40 timer per semester registrert i AR2
Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

Programstyret medisin endrer vekting i AR2 spesifikke oppgaver for medisin til følgende:
1. Veiledning av oppgave for Valgfri fordypning 1 økes fra seks til åtte timer.
2. Godkjenning av arbeidskrav VF1 settes til 1,5 timer per oppgave.
3. Forhåndsvurdering av masterprosjekt settes til 1 time per prosjekt.
4. Medlemmer av VITKOM- komiteen får 40 timer per semester registrert i AR2.

PS 12/15 Arbeids- og miljømedisin i studieplanen for medisin 2011/5096
Innstilling til vedtak:
1. Programstyret for medisin takker for initiativet
2. Programstyret støtter at fagenhet for arbeids- og miljømedisin flyttes fra IKM til ISM
3. Programstyret ser at det kan være behov for faget i studieplanen, men vil komme mer konkret
tilbake til dette når plan for 6.studieår blir mer detaljert.
Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

1. Programstyret for medisin takker for initiativet.
2. Programstyret støtter at fagenhet for arbeids- og miljømedisin flyttes fra IKM til ISM.
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3. Programstyret ser at det kan være behov for faget i studieplanen, men vil komme mer
konkret tilbake til dette når plan for 6. studieår blir mer detaljert.

PS 13/15 Evaluering av studieplanseminaret 12. februar 2015 2015/2100
Innstilling til vedtak:
Programstyret medisin vurderer studieplanseminaret 2015 som vellykket, og ser dette som et godt
møtepunkt for alle som jobber med studieplanen. Studieplanseminaret bør derfor videreføres også i
2016. Programkomitéen bør som tidligere bestå av de tre instituttlederne og ledes av studieplansjefen.
Dato for neste års seminar settes til torsdag 11. eller fredag 12. februar 2016.

Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

Programstyret medisin vurderer studieplanseminaret 2015 som vellykket, og ser dette som et
godt møtepunkt for alle som jobber med studieplanen. Studieplanseminaret bør derfor
videreføres også i 2016. Programkomitéen bør som tidligere bestå av de tre instituttlederne og
ledes av studieplansjefen. Dato for neste års seminar settes til torsdag 11. februar 2016.

OS 13/15 Rapport for eksamen MED-2520 International semester høst 2014
2015/2026
Programstyret medisin takker for rapporten og tar denne til orientering.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side 8

PS 14/15 Rekruttering av mentorer fra ISM for studieåret 2015/2016 /
Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 23.04.2015

Vedtak

1.
2.
3.
4.

Fordelingen av antall sensorer fra IKM/ISM beholdes også for studieåret 2015/2016.
Målet om to mentorer per basisgruppe beholdes.
Programstyret medisin ser ingen problem med bruk av stipendiater (leger) som mentorer.
Det er satt av reisemidler på budsjettet til Finnmarksprosjektet fra og med 2016 for
eventuelle mentorer fra Finnmark.
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