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I

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

II

Referat fra forrige møte 06.06
Referat godkjent, men kommentar til sak om publiseringsregler for
særoppgaven; viktig å presisere at dette gjelder artikkel nr. 2.

33/12

Akuttmedisin på studieplanen – tilbakemeldinger fra instituttene på
forslag fra Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)
Etter forrige møte i PUM ble det sendt ut brev til involverte institutt der vi ba
om innspill til forslaget til læreplan. Det forelå innspill fra Institutt for
biomedisin (IBM), Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) og
kommentarer fra Institutt for kirurgiske fag (IKF) til møtet.

Vedtak:

PUM nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede forslaget til læreplan i
akuttmedisin. Instituttene bes oppnevne representanter til gruppa, som skal
levere sin anbefaling til PUM innen 15.01.2013. I gruppa skal det også
være to studentrepresentanter, herav lederen for BAMS.

34/12

Forslag til geriatriundervisning i ny studieplan medisin – innspill
Etter innspill fra fagansvarlig av 18.06.12 sendte PUM brev til instituttene
med ønske om vurderinger av opplegget. IBM, ISF og IKF kom med
tilbakemeldinger før møtet. Aktuell tilpassing i dagens studieplan er at
aldringsaspektet inkluderes i aktuelle prekliniske emner (IBM), at
samordning av undervisning på 4. studieår organiseres (IFI, IKF, IKM) og
at praksis i sykehjem utvides til en full dag. På 6. året bør praksis på
sykehjem gjøres obligatorisk for utplasseringen i
allmennmedisin/samfunnsmedisin.

Vedtak:

PUM går inn for at endringer som kan implementeres i dagens studieplan
innpasses fortløpende, dette i tråd med innspillet fra fagansvarlig i geriatri
av 18.06.12. Øvrige innspill videreformidles til arbeidsgruppe for ny
studieplan i medisin.

35/12

Kirurgi og indremedisin på studieplanen (notat av 26.06.12) – status
Innspill fra Institutt for indremedisin (IFI) forelå rett før møtet og ble
adressert under drøftingen. IFI ønsker at videre drøfting av
undervisningssamarbeid mellom kirurgi og indremedisin venter til
avklaringene ifm omorganisering av fakultetet er ferdig.
PUM ser frem til videre dialog om saken, og vil i mellomtiden følge opp
intensjonene om integrering av semesteret på Haraldsplass (inkl. plan for
evaluering av opplegget).

36/12

Endring av desentral 2 våren 2013 – innspill fra samarbeidende
sykehus

Vedtak:

Programutvalg for medisin slutter seg til foreslåtte endringer for
utplasseringen i klinisk praksis i pediatri og gynekologi/obstetrikk
(desentral 2), med virkning fra vårsemesteret 2013.

37/12

Internasjonalisering: Tilrettelegging av eksamen ved MOF dersom
stryk i obligatoriske kurs tatt ved et samarbeidsuniversitet

Vedtak:

Som hovedregel bør de samme prosedyrene og retningslinjene gjelde
enten studenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) stryker i
et emne ved et vertsuniversitet eller ved UiB. MOF bør tilrettelegge for
eksamen ved UiB der det er mulig dersom studenter stryker i ett emne
under et utvekslingsopphold ved et samarbeidsuniversitet.

38/12

Læringsutbyttebeskrivelse for særoppgaven – oppfølging av sak 28/12
PUM gikk gjennom revidert forslag til utbyttebeskrivelse, og synes denne er
dekkende for intensjonen med særoppgaven. Utvalget presiserer at det
skal omtales som læringsutbytte (ikke læringsmål).

Vedtak:

Særoppgavekomiteens forslag til læringsutbytte og emnebeskrivelse for
særoppgaven – MED2SÆR – godkjennes som det foreligger her.

39/12

Oppgaveprosjekt i valgterminperioden (MEDSÆRVALG) – oppfølging
av sak 30/12

Vedtak:

På bakgrunn av historie og argumenter for nedlegging, vedtas det at
emnene MEDSÆRVALG1 (10 stp), MEDSÆRVALG2 (20 stp) og
MEDSÆRVALG3 (30 stp) legges ned fra 01.01.2013.

40/12

Programfolder for medisinstudiet
Programutvalget gikk gjennom teksten for fjorårets programfolder og vil
innen fastsatt frist spille inn enkelte endringsforslag. Det var enighet om at
vi må bli flinkere til å profilere det vi er gode på i vår studieplan.
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