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PS 38/18 Arbeids- og miljømedisin i medisinstudiet
Innstilling til vedtak:
Programstyret medisin delegerer myndighet til programstyreleder å avklare med arbeids- og
miljømedisinmiljøet og leder for emnekomiteen for 6.året plassering av arbeids- og miljømedisin på 6.
året.
Saksprotokoll i Programstyret for medisin - 15.11.2018

Vedtak
Programstyrer medisin deleger myndighet til programstyreleder å avklare med
arbeids-og miljømedisinmiljøet plassering av arbeids-og miljømedisin
i studiet, på bakgrunn av diskusjonen i møtet.
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Side 2

Orienteringssaker
OS 13/18 Økt opptak av medisinstudenter - utredning av kapasitet og muligheter nasjonalt
2018/5213
Programstyreleder Gunnar Leivseth sitter i en arbeidsgruppe, nedsatt av dekanen, som skal arbeide med å
svare på henvendelsen fra KD vedrørende økt opptak av medisinstudenter. Leivseth kommenterte at IMB
også bør inn med en representant i arbeidsgruppa.
I dagens studieplan vil økt opptak ha innvirkning på både undervisning i basalfag og klinikk.
Innenfor basalfagene, f.eks. labundervisning, er det begrenset med plass på laboratoriene. Økt opptak vil
gi behov for flere labgrupper og dermed også flere undervisningsressurser.
PKU’er på UNN er en flaskehals. Det bør vurderes om man kan ha slik undervisning også på
ettermiddag/kveld for å få gjennom flere grupper.
Pasientgrunnlaget i Nord- Norge og antall praksisplasser det er mulig å oppdrive etter dagens modell bør
også tas i betraktning.

OS 14/18 Orienteringssak Programstyret medisin - Møtereferat SPU 09.10.18 2018/389


1.-4. året er godt i gang med å revidere delemnebeskrivelsene i henhold til
Kvalifikasjonsrammeverket. Katrine Wennevold regner med at alt er klart innen fristen og at
man får revidert alle emnebeskrivelsene innen 1. mars slik at alt er på plass til neste studieår.



Fra møte i SPU 06.11.18: PROFKOM og VITKOM blir egne delemner, slik at de kommer på
samme nivå som de andre delemnene.
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