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1. Referat fra det nasjonale utdanningsdekanmøtet 27.11.2017
Sendt ut til møtet:
 Møtereferat fra utdanningsmøte i medisin 27.11.2017
Kommentar til sak 1 ved Hilde Grimstad: Ingrid Os, Arne Tjølsen og Hilde Grimstad møtte
NOKUT for en samtale om de nasjonale læringsutbyttebeskrivelsene. NTNU sendte e-post til
KD om høringen som ble stoppet og en forklaring på at vi implementerte de nasjonale
læringsutbyttebeskrivelsene i perioden fram til RETHOS-prosessen er fullført.
2. Felles nasjonal liste over kliniske undersøkelser
Sendt ut til møtet:
 Utkast med forslag til felles dokument med nasjonal liste over kliniske undersøkelser og
praktiske ferdigheter
Ivar Skjåk Nordrum (NTNU) informerte om bakgrunnen for lister med felles kliniske
undersøkelser og felles praktiske ferdigheter, og reiste spørsmål hvorvidt vedlikehold,
oppdatering og revisjon av disse bør være arbeidsoppgave for en felles nasjonal
arbeidsgruppe.
Vedtatt felles liste med ferdighetsmål (praktiske ferdigheter) brukes i dag aktivt ved fakultetene
i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Listene anses også som gode retningslinjer
for forberedelse til eksamen for studentene.
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Kommunikasjonsferdigheter er sentralt i studiet og bør være synlig i de felles listene. Det vil
bidra til at hele fagmiljøet kan ha en omforent tenkning i kommunikasjonsundervisningen, og
bidra til å løfte og kvalitetssikre denne.
Oppfølging: NTNU skisserer et mandat fra nasjonalt utdanningsmøte for en nasjonal
arbeidsgruppe bestående av studieprogramlederne for medisin ved de fire lærestedene.
Arbeidsgruppen skal etablere en struktur for oppdatering og vedlikehold av listene for felles
kliniske undersøkelser og felles praktiske ferdigheter. Utdanningsmøtet ønsker også å utvikle
en felles liste for kommunikasjonsferdigheter, og ber arbeidsgruppen legge en plan for dette.
Studie arbeid presenteres på høstens utdanningsdekanmøte.
3. Nasjonal delprøve medisin
Sendt ut til møtet:
 Nasjonal delprøve – plan for bruk av midler fra utdanningskvalitetsprisen 2017
 Status for nasjonal delprøve – per april 2018
Arbeidsgruppens leder, Kristian Bjøro (UiO), presenterte status for nasjonal delprøve, hvor
utdanningsdekanmøtet er styringsgruppe (se vedlagt presentasjon). Det har vært en vellykket
gjennomkjøring 13. april og sensurmøtet vil avholdes 23. april. Arbeidsgruppen ser noen
utfordringer, men anbefaler likevel at man går for felles nasjonal digital eksamen fra våren
2020.
Bjøro presenterte også forslag til formål for hensiktsmessig bruk av prismidlene fra NOKUT inn
i dette arbeidet, som en årlig eksamen- og vurderingskonferanse, kapasitetsutvikling ved kurs
og kompetanseheving, erfaringsmøter, og stipender til masterstudier og ph.d.-løp.
Oppfølging: Arbeidsgruppen for nasjonal delprøve utarbeider et diskusjonsgrunnlag til nasjonalt
dekanmøte i mai som grunnlag for diskusjon og beslutning om videreutvikling av nasjonal
delprøve med tanke på mulig digital nasjonal slutteksamen fra tidligst 2020.
4. Studentlisens
Sendt ut til møtet:
 Saksnotat om studentlisens – bestemmelser og praksis
Utdanningsmøtet diskuterte dagens noe ulike praktisering av tildeling av studentlisens ved de
fire lærestedene, og hvilke føringer som ligger i forskrift om lisens til helsepersonell.
Konklusjon: Lærestedene har gode begrunnelser for dagens praksiser og forvaltning av
lisensforskriften. Utdanningsmøtet har per i dag ikke som mål å innføre én felles nasjonal
praksis for tildeling av studentlisens for medisinstudentene.
5. Hvordan bør framtidig opptaksordning til medisinstudiet være? Muligheter for
samarbeid
Sendt ut til møtet:
 Opptakstall fra SODA og tall fra DBH for avlagte vitnemål 2013-2017.
Utdanningsmøtet diskuterte om opptaksordningen til medisinstudiene er til det beste for
ungdommene som søker, gir gode leger, sikrer legerekruttering i hele landet og bidrar
kjønnsbalanse:
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-

UiO piloterer alternative opptaksordninger på medisin.

-

Medisinstudiet ved alle fire læresteder har hatt en lik utvikling for kjønnsbalanse på
studiet, med en stadig høyere kvinneandel i søker- og studentmassen. UiB har ønsket å
prøve ut kjønnspoeng som en måte å snu trenden, men har fått avslag fra KD. Det er
en politisk føring at lærestedene samkjører sin innsats for å rekruttere flere gutter til
helsefagene. Kan alternative opptaksmetoder være en del av løsningen?

På grunnlag av disse diskusjonene ønsker utdanningsmøtet at en nasjonal arbeidsgruppe ser
på problemstillingene under ett for å eventuelt foreslå endringer i opptaksordningen til medisin.
Oppfølging: En nasjonal arbeidsgruppe får i oppdrag å utrede et felles innspill til KD og
Samordna Opptak. NTNU skisserer et mandat og forslag til kompetanse i arbeidsgruppa.
Lærestedene finner sine representanter. Arbeidsgruppen presenterer sitt arbeid på høstens
utdanningsmøte.
6. Utdanningskapasitet og utdanningskvalitet i grunn- og spesialistutdanningen
Sendt ut til møtet:
 Bestilling fra KD til UHR og tilbakemelding fra UHR
Hilde Grimstad informerte kort om dekanenes svar til UHR på KDs anmodning om forslag til
personer som kan inngå i en «Utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin,
samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i
Bergen». De som er foreslått inn i gruppen har ikke hørt mer om saken foreløpig.
Konklusjon: Sak på nasjonalt dekanmøte i mai.
7. Journaltilgang for medisinstudenter
Sendt ut til møtet:
 Lenke til Nasjonal IKT: Lovlig journalbruk. Oppslag i og bruk av Pasientjournalen.
https://nasjonalikt.no/documents/prosjekter/avsluttede%20prosjekter/tiltak%2045.1%20l
ovlig%20journalbruk_brosjyre%20ver_1_0.pdf
Journaltilgang for studenter praktiseres ulikt ved de fire lærestedene, men tilgang er stort sett
avgrenset til studentenes praksisperioder. UiT og UNN har også utviklet et eget regelverk for
journaltilgang for studentene, med henvisning til Lov om helsepersonell.
Oppfølging: Tromsø deler sitt regelverk med de andre lærestedene for eventuell utarbeidelse
av lignende regelverk hos disse, i samarbeid med universitetssykehusene. Administrasjonene
tar saken videre og legger fram status på høstens utdanningsmøte.
8. Opptak av pasientkonsultasjoner / Datatilsynet
Geir Lorem (UiT) innledet saken med bakgrunnen for søknaden fra UiT til Datatilsynet, der
spørsmål omkring manglende rutiner ved videoopptak av pasientkonsultasjoner avdekket
behov for å søke konsesjon hos Datatilsynet. Det har vært et stort arbeid, både med søknaden
og med å gi de involverte opplæring i de nye rutinene. Ved UiO pågår nå et prosjekt for å
utvikle en egen applikasjon for opptak av pasientkonsultasjoner, og man jobber nå med å
avklare alle nødvendige godkjenninger, også fra OUS.
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Oppfølging: UiT har allerede gjort et stort stykke arbeid med konsesjonssøknaden sin, og vil
dele denne, samt svaret fra Datatilsynet, med de andre lærestedene. UiO oppdaterer
lærestedene om utviklingen av applikasjonen på høstens utdanningsmøte.
9. Saker fra studentene
a) Videooverføring av forelesninger
Medisinstudentene ønsker økt tilgang på videoverførte forelesninger. Lærestedene er opptatt
av nyskapende undervisning og hva studentene faktisk lærer av, og har flere tiltak, både
automatisert opptak av forelesninger, men også andre prosjekter innen digitalisering og
studentaktiv undervisning. Det oppleves også som at det foregår et generasjonsskifte i
lærergruppen, og at det er mindre motstand mot å ta i bruk nye former for undervisning.
Lærestedene ønsker å legge til rette for at de underviserne som ønsker å ta i bruk digitale
hjelpemidler og nye undervisningsformer kan gjøre det i dag.
b) Veiledning
Med bakgrunn i Studiebarometeret, så ønsker studentene mer tilbakemelding fra underviserne
gjennom studiet, også på kliniske ferdigheter. Det er flere undervisningselementer, prosjekter
og tiltak på gang ved lærestedene i dag, som studentledet pasientkonsultasjon under
veiledning, kommunikasjonsundervisning (Prof. Kom.og LPK), økt formalisering av lærernes
veilederkompetanse, og ph.d.- og forskningsprosjekter innen veiledning og pedagogikk.
c) Mobbing og trakassering
Studentene ser både behov for et system for varsling av uønskede hendelser og for
forebygging. De lavterskel varslingskanalene som finnes, som Si fra-systemet hos UiB og
studentombudene hos UiT og NTNU, må studentene informeres om på en systematisk måte.
10. Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene i Norge (RETHOS)
Sendt ut til møtet:
 KDs nettside for prosjektet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyereutdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--ogsosialfagutdanningene/id2569499/)
Hilde Grimstad (NTNU) informerte kort om bakgrunnen for prosjektet og prosjektorganiseringen
(se også presentasjon). Det er avgjørende at arbeidet forankres i lærestedene, at
arbeidsgruppens medlemmer orienterer, diskuterer og forankrer arbeidet i sin organisasjon.
Utkast til retningslinjer skal på høring 1. desember 2018 til 1. mars 2019, og KD vedtar
retningslinjene august 2019. Implementering vil skje i 2020.
Oppfølging: RETHOS er en stor nasjonal prosess som involverer alle de fire fakultetene og
flere departement. Nasjonalt dekanmøte i mai må informeres på det interne møtet om tidslinjen
for høringsprosessen og hvordan innspill kan sendes.
11. Elektive emner
Gjensidig orientering fra lærestedene om situasjonen hos seg:
 UiO: 5 eller 6 metodekurs, 11 temakurs, etter 3. studieår. Deltar i andre kurs på
fakultetet. 2 elektive perioder, jobber for å åpne for utveksling med andre fakultet.
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Kursene engasjerer lærerne. Siste elektive periode 4 uker praksis i siste studieår i
alternative praksisarenaer.
 UiT: 2. og 4. studieår. Ikke kurs i de valgfrie periodene. Studentstyrt, men med krav om
rapportering. Brukes til vitenskapelig arbeid, evt. utenlandsopphold. Forberedelse av
masteroppgaven.
 UiB: 3 perioder a 4 uker. 18 elektive studiepoeng. 3., 4. og 6. studieår. 5. år
hovedoppgave. Elektive emner 2 kurs x 2 uker. Enten ved UiB eller andre studiesteder
(max 6 studiepoeng). Populære kurs har vært ultralyddiagnostikk og fjellmedisin.
Utfordrende å ta andre emner da disse går parallelt med medisinstudiet.
 NTNU: Ikke elektive emner. Hovedoppgave på 5. studieår, mulig tidspunkt for elektive
emner. Områdeemner som er felles med resten av NTNU (f.eks. EiT).
Konklusjon: Orienteringene tas til etterretning.
12. Sommerskole i medisin i Nepal
Sendt ut til møtet:
 Referat fra minidekanmøtet 15.12.17, sak 08
Hilde Grimstad (NTNU) orienterte kort om status (se også saksnotat og utlysning).
Det er mulig at sommerskolen kan bli studiepoenggivende, men dette må avklares nærmere og
vil ikke gjelde for årets sommerskolestudenter.
Konklusjon: Orienteringen tas til etterretning.
13. Kostnader ved praksis i primærhelsetjenesten
Hilde Grimstad (NTNU) orienterte kort om bakgrunnen for saken. UiB har fått ansvar for å lede
et nasjonalt arbeid med kartlegging og eventuelt samordning av hvordan praksis i
primærhelsetjenesten honoreres. Steinar Hunskår leder arbeidet.
Oppfølging: UiB følger opp arbeidet våren 2018, fakultetene melder inn sine ressurspersoner
på forespørsel og innen frist gitt av UiB. Saken tas opp igjen på høstens utdanningsmøte.
14. Orientering fra prosjekter
a. Samarbeid om studieadministrative systemer. Ingrid Os (UiO) orienterte om prosjektet
for forbedring av arbeidsprosessen for timeplanlegging for
helseprofesjonsutdanningene.
b. E-læringsportalen. Ingrid Os (UiO) orienterte fra møte med Per Grøttum, leder for elæringsportalen, hvor utdanningsmøtet har bidratt med finansiering av to prosjekter
(radiologi og arbeidsmedisin). Se også portal for e-læring for helseutdanning:
www.meddev.uio.no/elaeringsportalen/ , som er tilgjengelig for studenter. Hvordan få til
en felles satsning? Endre samarbeidet, hvordan få det til å fungere?
Oppfølging: Saken følges opp på høstens utdanningsdekanmøte 19.10.18,
c. NTNU LINK – studiemodell i Nord-Trøndelag. Ivar Skjåk Nordrum (NTNU) orienterte
kort om bakgrunnen for prosjektet, planlagt studiemodell og status (se også vedlagt
presentasjon).
d. Kjønnsfordeling ved profesjonsstudiet i medisin UiB. Arne Tjølsen (UiB) orienterte kort
om bakgrunn og utviklingen av kjønnsbalansen på medisinstudiet ved UiB. UiB har fått
avslag fra KD på sin henvendelse om å etablere guttekvote på 30%.
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Oppfølging: Prosjektet bør ses i sammenheng med sak om framtidens opptak til
medisinstudiet (sak 5), og ivaretas av samme arbeidsgruppe.
15. Saker til dekanmøtet
Sendt ut til møtet:


Referat fra minidekanmøtet 15.12.17

Utdanningsmøtet mottok forslag til dagsorden for hovedmøtet nasjonalt dekanmøte medisin i
mai, med taletid under overskriften Framtidens medisinutdanning. Følgende saker meldes
inn fra utdanningsdekanmøtet til dekanmøtet medisin, med ansvarshavende:
1) Nasjonal delprøve medisin. Ansvar: UiO
2) Utdanningskapasitet og utdanningskvalitet i grunn- og spesialistutdanningen. Ansvar:
UiB
3) Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene i Norge (RETHOS). Ansvar:
NTNU
Oppfølging: NTNU koordinerer innlegget til prodekanene slik at innholdet i presentasjonene blir
samkjørt. Solveig Benno Ski vil være studentenes representant og avstemmer også sitt bidrag
med andre og tidligere studentengasjement.
16. Gjensidig orientering
Kort orientering fra prodekanene om de viktigste sakene som rører seg på hvert lærested:
UiB: Vurdering og vurderingskvalitet. Ressurskrevende arbeid med eksamenskommisjonene,
og ønske om bedre samordning av sensur. Engelskspråklig semester, utfordrende og medført
kontrovers i fagmiljøene. Etablert styrket programutvalg (tilsvarende programstyre) med
representanter fra alle instituttene. Praktiske utfordringer som krever mye.
UiT: Ny dekan og nytt dekanat på plass, Trine Loennechen. Endringer i ledergruppen er
underveis. Søknad om SFU, med TPS som tema. Ser fordeler med samarbeid, og jobber med
å rigge oss. TPS i 6. studieår i sykehjem. Pilotprosjekt i Tromsø. Praktiske utfordringer med
gjennomføring av siste studieår i revisjonen, det komplekse 6. året. ”Revisjon av revisjonen”.
Jobber med vurdering, nye retningslinjer for eksamen – OSKE kommer. Innføring av digital
eksamen.
UiO: Sluttrapport fra revisjon Oslo 2014. Arbeid gjenstår, som siste del av elektive emner fram
mot 2020. Tett smågruppeundervisning modul 3: Læringsarenaer OUS, A-hus, og Ullevål.
Bedre utnyttelse av lærekreftene. Digitalisering av eksamen. Graderte karakterer, men
sluttkarakter bestått/ikke bestått. Utfordringer med variasjon i kullstørrelse, 5-10% frafall totalt
gjennom studiet, hovedsakelig fra første år. Innført automatisk tilbakemeldingssystem på digital
eksamen. Ultralydundervisning gjennom studiet, opplærte studentinstruktører og elæringsressurser.
NTNU: Fusjon og nye systemer, Blackboard og TP. OSKE er nå etablert på tre nivå. Etablert
studieledergruppe. Implementering av søylene, med faglig ledere, iverksettes. Digitalisering av
alle skriftlige eksamener. PLUS-senteret og utviklingsprosjekter. Nye stillinger.
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Konklusjon: Informasjonen tas til orientering.
17. Eventuelt
a) Oslo overtar møteledelsen høsten 2018. Mulige møtedatoer som foreslås for høsten 2018 er
19.10.18 eller 12.10.18 (uke 41/42) med formøter dagen i forveien. Utdanningsmøte bør
vurdere om RETHOS-leder skal inviteres på det nasjonale utdanningsmøtet i medisin
framover.
Oppfølging: Administrative ledere avklarer disse datoene med sin prodekan og
studieprogramleder for medisin og melder tilbake til UiO.
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