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Det medisinsk-odontologiske fakultet

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN
ONSDAG 6. juni 2012
KL. 13.15 -15.00
Sted: Møterom 231, 2. etg Brakkebyen MOF
Til stede:
Institutt for samfunnsmedisinske fag: Anders Bærheim (leder)
Institutt for klinisk medisin: Gunnar Høvding
Institutt for kirurgiske fag: Torbjørn Jonung
Institutt for biomedisin: Espen Hartveit
Studentrepresentant Elin Hoffman Dahl
Studentrepresentant Agnes Nystad
Studentrepresentant Anette Hemsing
Studentrepresentant Eivind Valestrand
Forfall: Harald Wiker (ute i streik), Sven Gudmund Hinderaker, Eva Gerdts.
Fra administrasjonen: Kristin Walter (referent), May Skjerlie (sak 28/12, 29/12, 30/12)
Tilstede på sak 25/12: studentene Fredrik Kilander, Einar Andreas Kaarstein og Anders Lund.

23/12

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

24/12

Referat fra forrige møte 21.03.12
Referat godkjent.

25/12

Akuttmedisin på studieplanen – forslag fra Bergen Akuttmedisinske
Studentforening (BAMS)
Studentene Einar A. Kaarstein (BAMS) og Fredrik Kilander
(Ferdighetssenteret) orienterte om skissen som er fremlagt. Fremhever
viktigheten av helhet og progresjon i opplegget, i tillegg til at dette bør være
obligatorisk for studentene. På dette tidspunktet er forankring av opplegget
viktig. PUM har orientert arbeidsgruppe 1 for ny studieplan i medisin om
forslaget.

Vedtak:

BAMS sitt forslag til læreplan i akuttmedisin ved medisinstudiet i Bergen
sendes til høring i de berørte fagmiljøene. Etter høringen tar PUM saken
tilbake for videre håndtering / prioritering.

26/12

Kirurgi og indremedisin på studieplanen – sammensetning av
arbeidsgruppa (jfr. tidligere sak 03/12)
Orientering om det samarbeidet som pr. i dag er skissert for
undervisningen på Haraldsplass 3. studieår. Det skal nå videre drøftes
mulighetene for større integrasjon mellom undervisning i de to fagene i 2.
kirurgiske og indremedisinske termin. Avtalt møte om dette fredag 8. juni.

27/12

Utveksling til Karolinska Institutet og undervisning/eksamen i
medisinsk genetikk våren 2013
Aktuell problemstilling berører studentenes utbytte av utvekslingsopphold
sett i forhold til undervisning som ikke kan følges ved hjemmeinstitusjon.

Vedtak:

Utplasseringen ved Karolinska Institutet som skissert ovenfor ser ikke ut til
å skape uhåndterlige problemer for berørte fag, og PUM går inn for
forhåndsgodkjenning av oppholdet. Utvalget oppfordrer fagmiljøene til
undervisningsinnovative tiltak i denne sammenheng.

28/12

Læringsutbyttebeskrivelse for særoppgaven
Forslag til læringsutbytte og emnebeskrivelse er fremlagt av
særoppgavekomiteen. Det ble gitt en orientering om arbeidet v/komiteens
sekretær May Skjerlie.
Representanter i PUM kommenterte både spesifikke og mer generelle
momenter ved særoppgaven som det bør arbeides videre med.

Vedtak:

Emnebeskrivelse og forslag til læringsutbytte for MED2SÆR sendes
tilbake til Særoppgavekomiteen for videre bearbeidelse.

29/12

Publiseringsregler for særoppgaven
Saken ble drøftet, og uklarheter knyttet til punkt 1 i forslag til vedtak
medførte et noe revidert vedtak. Hovedintensjonen er å klargjøre forholdet
mellom publikasjon av artikler på forskerlinjen og rammene for
særoppgaven – for de forskerlinjestudentene som har minst to artikler.

Vedtak:

1. Programutvalg for medisin anbefaler at studenter som har skrevet en
vitenskapelig artikkel før særoppgaven skal leveres, får anledning til å
levere en kort særoppgave i form av en introduksjon og en rapport om
hvordan arbeidet med artikkelen har foregått (datainnsamling, metoder
og resultater, samt en kritisk vurdering av vitenskapelighet). Artikkelen
skal leveres som et vedlegg til særoppgaven, enten i form av det
innsendte manuskriptet, eller i form av en fullreferanse til publikasjonen.
Det skal fremgå av særoppgaven om manuskriptet bare er sendt inn til
et tidsskrift eller også akseptert. Dersom den ikke er sendt inn på det
tidspunktet særoppgaven skal leveres, skal det fremgå når og til hvilket
tidsskrift artikkelen er planlagt sendt inn.
2. PUM anbefaler at disse retningslinjene innarbeides i punkt 9 i
Særoppgavereglementet.
3. Saken oversendes Studieutvalget og Forskningsutvalget for videre
behandling og vedtak.

30/12

Oppgaveprosjekt i valgterminperioden (MEDSÆRVALG) – faglig
forankring
Saken ble lagt frem til drøfting i tråd med saksframlegget; PUM bes drøfte
hvorvidt MEDSÆRVALG-emnene skal opprettholdes, og ev hvilke
retningslinjer for forhåndsgodkjenning og sensurering som skal være

gjeldende.
Vedtak:

PUM ønsker at saken tas opp igjen på første møte til høsten, med forslag
til vedtak og ev retningslinjer.

31/12

Avvikling av temauken (videreføring av sak 19/12)
I tråd med tidligere oppfølging i saken ønsker PUM å ta en endelig
avgjørelse om temauken i Medisin 2005.

Vedtak:

PUM slær fast at i gjeldande justerte rammeplan for «MEDISIN 2005» kan
ikkje felles TEMAUKE for A- og B-kull realiserast. Dette medfører at i
vårsemesteret 6. studieår blir både 5. siste veke for A-kull og 6. siste veke
for B-kull heretter ståande utan studieplanbunde innhald. TEMAUKE blir
avvikla.

32/12

Møtedatoer høsten 2012
Det er fremmet forslag om følgende møtedager høstsemesteret 2012
(onsdager 13.15 – 15.00): 19. september, 24. oktober, 5. desember.

Vedtak:

PUM tar møtedatoene til etterretning.

Orienteringer
Psykiatripraksis i Uganda – innspill fra Seksjon for psykiatri/IKM
Endring av desentral 2 – brev til samarbeidende sjukehus av 25.05.12
Oppnevning av representant fra IFI i styringsgruppe for Utdanningspost
DIPS- prøveprosjekt f.o.m. vårsemesteret 2013
Ferdighetstrening - status

Vi ønsker utvalgets representanter en riktig GOD SOMMER!

Anders Bærheim
Leder PUM
Kristin Walter
Sekretær PUM

