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Metodekurs 
 

MED3001 - Praktisk epidemiologi 

Målet med dette kurset er å gi deg en praktisk innføring i epidemiologiske metoder. Dette er metoder som blir 

brukt både i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning, og som er viktige av flere grunner. For det første er det 

viktig å ha kunnskap og ferdigheter som gjør en i stand til å analysere egne data, f.eks. i forbindelse med 

prosjektoppgaven i medisinstudiet. For det andre er metodeforståelse av stor betydning når en leser og 

vurderer vitenskapelige artikler. I dette kurset skal du gjennom å benytte anonyme, reelle datasett kunne 

utarbeide en analyseplan, analysere datasett og gjennomføre statistisk estimering, presentere resultater i et 

hensiktsmessig format og oppsummere resultater i et sammendrag og i en presentasjon. Dette skal i sin tur gi 

deg et grunnlag for å analysere senere data og å kunne ta i bruk tilegnet kunnskap for å tolke og vurdere 

epidemiologiske og kliniske studier. 

 

MED3002 - Kvalitative metoder i helseforskning 

Kvalitative metoder hjelper oss med å utforske erfaringer, praksiser og fenomener og å forstå disse i en større 

sosial og kulturell sammenheng. Kvalitative metoder kan brukes alene eller i kombinasjon med kvantitative 

metoder, enten i forkant av en omfattende kvantitativ studie for å identifisere relevante variabler, eller i 

etterkant for å forstå mer av statistiske funn. Med kvalitative metoder får vi blant annet tilgang til folks levde 

liv, deres opplevelser av sykdom og deres forståelser av behandling og effekt. Eksempelvis: Kvinners og 

spedbarns liv kan reddes ved at fødsler skjer innenfor en helseinstitusjon. Hvorfor velger kvinner å føde 

hjemme? Hvilke tidligere erfaringer bidrar til at de velger å føde hjemme? Hva skal til for å endre praksiser 

som kan ha en uheldig helseeffekt? I dette kurset vil du lære å forstå forholdet mellom forskningsspørsmål og 

metodevalg. Vi utfordrer ideen om et metodehierarki, og diskuterer mulighetene og begrensningene ved både 

kvalitative og kvantitative metoder. Gjennom å bruke eksempler både fra Norge og fra global helse vil du lære 

å utvikle og designe et forskningsprosjekt basert på kvalitative metoder. Gjennom praktiske øvelser vil du lære 

å bruke datainnsamlingsmetoder som intervjuer, observasjon og fokusgrupper. Videre vil vi fokusere på kritisk 

vurdering av validitet og etikk i kvalitativ helseforskning. Undervisningen i emnet vil bestå av en kombinasjon 

av forelesninger, øvelser i grupper, hjemmeoppgaver og ekskursjon. 

 

MED3003 - Epigenetisk analyse av kreft- og stamceller 

Moderne medisin er nært knyttet til kunnskapen om hvordan menneskets gener er organisert, fordi 

sykdomsutvikling henger tett sammen med et individs uttrykk av gener, og ikke bare med DNA- sekvensen, 

slik som ved klassiske genetiske sykdommer. I hvor stor grad gener uttrykkes, og på hvilket tidspunkt, er av 

stor betydning for helse og sykdomsrisiko. Denne informasjonen er viktig både for å stille en presis diagnose 

og for behandling. Dette metodekurset gir deg innsikt i hvordan menneskets komplette sett av gener er 

organisert i to forskjellige klinisk relevante celletyper, og hvordan dette studeres i disse celletypene. Kurset 
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består av en kombinasjon av praktisk laboratoriearbeid og forelesninger og er «must» for deg som ikke er 

fornøyd med overfladisk kunnskap og ønsker å holde deg oppdatert i moderne medisin. 

 

MED3004 - Logistisk regresjon og levetidsanalyse 

Nesten alle forskningsartikler i medisin benytter statistiske metoder, og det er essensielt å forstå disse 

metodene både for å lese artikler og for å gjøre egen forskning. To av de mest sentrale metodene er 

levetidsanalyse og logistisk regresjon. Levetidsanalyse benyttes f. eks. for å avgjøre om en ny kreftbehandling 

forlenger livet for pasientene. Logistisk regresjon benyttes for å sortere ut effekten av mange forskjellige 

variabler på et utfall, f.eks. for å forstå hvilke gener som påvirker risiko for sykdom. I kurset vil du bl.a. jobbe 

med å analysere enkle datasett som gir deg innsikt i metodene og den praktiske bruken av dem. 

 

MED3005 - Litteraturstudier og systematiske oversikter 

Dette metodekurset bygger videre på kurset i studiedesign og kunnskapshåndtering. I kurset lærer du mer om 

systematisk innhenting, kritisk vurdering og konsis og balansert sammenfatting av eksisterende informasjon. 

Undervisningen vil bestå av en blanding av forelesninger, arbeid i grupper og praktiske oppgaver. Etter å ha 

gjennomført emnet vil du kjenne til og beherske verktøy for systematisk oppsummering av kunnskap. 

Studentene skal kunne søke systematisk etter informasjon, vurdere kvalitet og relevans av ulike typer 

informasjon etter anerkjente kriterier, kjenne til styrker og begrensninger ved systematiske litteraturoversikter 

samt presentere og fortolke resultater av slike oversikter.  

Å ha kunnskaper og ferdigheter om systematisk innhenting og kritisk vurdering av informasjon er nødvendig 

for alle medisinere, uavhengig av faglige interesser og spesialitet. Emnet er særlig aktuelt om du vurderer å 

gjennomføre en litteraturbasert prosjektoppgave, men er også nyttig for alle medisinstudenter som vil drive 

kunnskapsbasert legepraksis. 

 

MED3006 - Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder 

Dette kurset er for deg som er interessert i og ønsker å lære mer om eksperimentell og klinisk forskning. 

Undervisningen i emnet vil omhandle aktuelle tilnærminger og teknologi som brukes innen medisinsk 

forskning, med særlig vekt på laboratorieteknikker som brukes ved studier på celle- og vevsnivå. Disse 

teknikkene er grunnleggende både for å forstå underliggende mekanismer for menneskelige sykdommer, og 

for å kunne oppdage nye potensielle terapeutiske mål. Undervisningen vil gjennomgå metoder som brukes i 

dyrestudier og vil belyse forskjellene mellom studier på små og store dyr. Begrensninger og fordeler ved begge 

typer av dyreforsøk vil bli belyst. Til sist vil vi diskutere metoder for klinisk forskning og belyse ulike typer 

design innen klinisk forskning. Ved fullført emne skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om ulike typer 

godkjenninger som kreves i klinisk forskning. 
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Temakurs 
 

MED3050 - Medisinsk og helsefaglig etikk 

I helsetjenesten møter de ansatte store og vanskelige spørsmål og dilemma – om liv og død, om hva det er å 

være en god hjelper og fagperson, og om hva som bør være helsetjenestens ansvar. Dette er spørsmål som 

leger og helsepersonell ofte møter i sin arbeidshverdag og som har blitt drøftet i den medisinske og 

helsefaglige etikken de siste to tusen år. I dette emnet får du muligheten til å fordype deg i de viktigste og mest 

relevante teoriene fra etikk og filosofi som kan være til hjelp for å analysere, drøfte og håndtere denne type 

spørsmål. Teoriene brukes til å analysere og drøfte konkrete dilemma knyttet til prioriteringer, overbehandling, 

pasientinformasjon, medvirkning, sykdomsbegrepet, og til å bli og å være en profesjonell hjelper. Teoriene vil 

gi deg et verktøy i møte med de viktigste etiske dilemmaene som helsetjenesten står ovenfor, og til å kunne 

reflektere over egen rolleforståelse og idealer. Vi vil også diskutere styrker og svakheter ved de ulike teoriene. 

Etiske verdier og analyse har betydning for nesten alle deler av din virksomhet som student og lege. Dette 

emnet setter deg i stand til å delta i dagens og morgendagens viktige debatter, og du får erfaring med å 

argumentere og å vurdere andres argumenter. Dette er en god ballast for deg som vil bli en reflektert og 

profesjonell praktiker. 

 

MED3051 - Migrasjonshelse 

I dette emnet skal vi fordype oss i ulike utfordringer leger står overfor i møte med innvandrere fra land 

utenfor Europa, både flyktninger/asylsøkere, personer som kommer på familiegjenforening og papirløse 

immigranter. Undervisningen vil belyse spørsmål som hvordan vi best skal kunne møte disse gruppenes 

spesielle helseproblemer, både fysiske og psykiske, og hvordan vi takler problemer med kommunikasjon, både 

når det gjelder språk og kulturelle ulikheter. Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer. Det vil i 

tillegg legges opp til gruppearbeid, der gruppene fordyper seg i et område. Gruppene presenterer arbeidet for 

medstudenter og lærere, og dette utgjør vurderingen i emnet. Det vil legges opp til at gruppene skal kunne dra 

på ekskursjon i forbindelse med arbeidene. Undervisningen vil bl.a. ta opp følgende temaer: Folkevandringer 

historisk og globalt. Innvandring til Norge i nyere tid. Ulike kategorier av innvandrere. Somatisk helse, 

levevaner, sosioøkonomiske forhold. Hva skjer med helsa over tid? Psykisk helse, betydningen av krigs- og 

traumeerfaring. Kvinnehelse, barns situasjon. Hva er et mottak? Bruk av tolk. Tverrkulturell kommunikasjon. 

Helseundersøkelse etter ankomst. Betydningen av «empowerment». Anbefalt litteratur vil være enkelte kapitler 

i læreboka «Migration, ethnicity, race, and health in multicultural societies» (Raj S. Bhopal). 

 

MED3052 - Global helse 

Helsen til verdens befolkning er i endring, og det samme er årsakene til sykdom, utfordringene for global helse 

og mulige løsninger. De største helseutfordringene befinner seg ikke Norge, men i lav- og middelinntektsland. 

I mange av disse landene er barnedødeligheten fortsatt høy og tilgangen til selv grunnleggende helsetjenester 

begrenset. Samtidig er mange av dagens utfordringer globale i dobbelt forstand: de er felles for alle land, og de 

krever samhandling over landegrenser. Pandemier og resistens mot antibiotika er bare to eksempler der hvert 

enkelt land – også Norge – er helt avhengig av innsatsen til andre land. Dette emnet handler om de største 

helseutfordringene globalt og hva vi kan gjøre med dem. Vi vil diskutere FNs bærekraftsmål, global 

sykdomsbyrde, helsesystemer, smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, ulikheter i helse og 

helsetjenester, og transnasjonale helsetrusler. Målet er økt kunnskap om global helse, men også at studentene 

blir bedre forberedt til aktivt å bidra innenfor global helse, gjennom forskning eller annet arbeid, i studietiden 

eller senere. Emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Grupper på 2–3 personer vil selv 

velge en utfordring innen global helse de ønsker å jobbe med (fra en liste eller på egen hånd), og oppgaven 

kan senere brukes som utgangspunkt for prosjektoppgave eller videre forskning. Ebolautbruddet i Sierra 

Leone vil brukes som «case study». Seminarene vil ha gjester fra organisasjoner som jobber innenfor global 

helse, og disse gjestene vil bidra til å koble teori og praksis.  



4 
 

 

MED3053 - Nevrodegenerativ sykdom – biokjemi og cellebiologi 

Gjennom undervisningen i dette emnet vil du tilegne deg kunnskap om nevrodegenerative sykdommer og 

biokjemiske og cellebiologiske prosesser assosiert med slike sykdommer. Undervisningen vil bestå av 

forelesninger som vil gi en generell oversikt over ulike nevrodegenerative sykdommer og gå i dybden på 

assosierte biokjemiske og cellebiologiske prosesser (som ubiquitinylering av proteiner, proteasomet, autofagi, 

proteinaggregater). Du skal i tillegg tilegne deg kunnskap gjennom å gjennomføre et selvstudium, med 

påfølgende muntlig presentasjon. I selvstudiet skal du søke etter og lese originale vitenskapelige artikler, velge 

en artikkel og legge frem resultater av artikkelen som om det var dine egne resultater: bakgrunn, mål, metode, 

resultater, konklusjoner, «future perspectives». Alternativt vil det være mulig å gjøre en bioinformatisk analyse 

av et protein assosiert med en nevrodegenerativ sykdom, med en påfølgende presentasjon.  

 

MED3054 - Immunitet – evolusjonære og pasientnære perspektiv  

Immunsystemet er helt sentralt for at vi skal kunne opprettholde god helse. Immunsystemet er også helt 

grunnleggende for utvikling av liv. Alle kjente livsformer har en eller annen form for immunitet eller forsvar 

mot celleskade og patogener. Forståelse av mange sykdommer er derfor tett knyttet til immunsystemets 

funksjon. I dette kurset vil du få anledning til å fordype seg i immunsystemets virkemåte, med utgangspunkt i 

møte med en eller flere pasienter eller deres familier. Pasientene vil alle sammen ha sykdommer som er tett 

knyttet til immunsystemets funksjon. Noen av pasientene vil være ferdig behandlet og dermed erklært friske, 

mens andre er under behandling. I møte med pasientene vil du få spørsmål knyttet til immunsystemet som de 

skal jobbe med gjennom resten av kurset. Gjennom forelesninger, egen lesing av litteratur (vitenskapelige 

artikler og oversiktsartikler, samt populærvitenskapelige bøker om immunsystemet) og gruppediskusjoner, vil 

du få et grunnlag for å skrive korte tekster som svarer på pasientens spørsmål, og som også kan fungere 

opplysende for folk flest. Studentene skal lese og kommentere på hverandres tekster. De beste tekstene vil bli 

publisert på en blogg som vil være tilgjengelig for alle interesserte. Gjennom kurset vil du få anledning til å 

drøfte hvordan sviktende immunitet kan forårsake sykdom, få trening i å analysere og vurdere vitenskapelige 

artikler innen det immunologiske fagområdet, og få trening i å kommunisere ny og basalfaglig kunnskap til 

pasienter og allmenheten gjennom tekster i skriftlige medier. Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede 

for immunitet med bakgrunn i et historisk og evolusjonært perspektiv, og kunne knytte dette til visse forhold 

ved immunologisk relaterte sykdommer. 

 

MED3055 - Helseledelse 

Dette kurset gir en innføring til ledelse og ledelsesutfordringer i helsetjenesten. Undervisningen vil belyse 

dilemmaer, paradokser og utfordringer man vil måtte forholde seg til som fremtidig lege eller leder i 

helsevesenet. Kurset omhandler sentrale begreper og teorier om ledelse, og undervisningen som strekker seg 

over 1 uke vil bestå av forelesninger og gruppediskusjoner. Kurset undervises av Julia Foster-Turner ved 

Oxford Brookes University. Undervisningen og gruppearbeidet vil foregå på engelsk da dette er et felleskurs 

for medisinstudenter og studenter på to engelske masterprogram i helseledelse og helseøkonomi. Eksamen vil 

bestå av en individuell kursoppgave på 4-5 sider (kan skrives på norsk) med drøfting av en ledelsesutfordring. 

 

MED3056 - Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse 

Grunnlaget for pasienters helse og sykdom blir i stor grad lagt utenfor sykehusene, legekontorene og 

medisinstudiet. Nye og klassiske medier er av betydning både for hvordan folk forstår og handler i forhold til 

egen helse og sykdom og for hvordan vi forstår oss selv som leger. Spørsmål som vil bli stilt i dette kurset er: 

Hvordan påvirker media helseatferd? Hvordan har sykdomsforståelsen endret seg over tid? Hvordan kan du 

som lege være med på å påvirke, enten i samfunnsdebatten eller opp mot politiske aktører? Hvordan skal det 

nye lege-pasientforholdet håndteres, et lege-pasientmøte der det i økende grad finnes en ny tredjepart, nemlig 

internett? Med utgangspunkt i samtidige og historiske eksempler vil undervisningen belyse dagens dramatiske 
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endringer i lege-pasientrelasjonen. Dette er kurset hvor vi forventer at du leser nettaviser og bruker sosiale 

medier. Meld deg på dette kurset hvis du er opptatt av legens og medisinfagets rolle i samfunnet og er 

interessert i å påvirke samfunnsdebatten. Når man vet mer om sosiale og kulturelle prosesser i forhold til 

helse- og sykdomsforståelse, helsekommunikasjon, pasientperspektivet og legerollen, blir man også en bedre 

lege. 

 

MED 3057 - Prehospital akuttmedisin 

Dette kurset bygger på førstehjelpskurset som undervises i modul 2. Kurset er tverrfaglig, og representanter 

fra både anestesiologi, pediatri, indremedisin og gynekologi deltar i undervisningen. Undervisningen vil bestå 

av fire dager med kasuistikkbaserte, interaktive sesjoner med fokus på tiltak som kan iverksettes ved alvorlig 

sykdom eller skade, samt to dager med hospitering i aktuelle miljøer prehospitalt eller på sykehus. Stikkord vil 

være væskebehandling, luftveishåndtering og hjerte-lungeredning av pasienter i alle aldersgrupper, og det 

legges stor vekt på praktiske ferdigheter. 

I tillegg til undervisning og hospitering skal studentene parvis studere en klinisk problemstilling, hvor kurset i 

studiedesign og kunnskapshåndtering i de to første ukene av den valgfrie perioden vil komme til nytte. 

Resultatene skal presenteres i en kortfattet rapport og en 10-minutters presentasjon for de øvrige studentene 

på kursets siste dag. Resonnementene som legges til grunn i undervisningen og ferdighetene som studentene 

lærer er nyttige for enhver lege som kan tenkes å få behandlingsansvar for pasienter prehospitalt eller i den 

første fasen i sykehusets akuttmottak. 

 

MED3058 - Idretts- og aktivitetsmedisin 

Norge er kjent som et land med et aktivt frilufts- og idrettsliv. Idrettsskader og idrettsrelaterte sykdommer er 

derfor noe mange leger ser daglig. I tillegg finnes det mange utøvere på mosjonist- eller toppnivå med 

medisinske utfordringer som man ikke lærer mye om på medisinstudiet. Dette kurset er rettet mot studenter 

med en spesiell interesse for idretts- og aktivitetsmedisin. Undervisningen i kurset vil både belyse ulike typer 

idrettsskader, inkludert overbelastningsskader, så vel som hvordan idrett og mosjon kan brukes i forebyggende 

helsearbeid. Forebygging av skader og sykdom vil behandles i et eget seminar. I tillegg vil undervisningen 

vektlegge spesielle helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett, som plutselig hjertedød, anorexia nevrosa og 

problemer relatert til hjernerystelser i idrett. Kunnskap om idrettsfarmakologi og antidoping vil videre bli 

presentert i et eget seminar med praktiske øvelser i antidoping arbeid. Undervisningen vil bestå av en 

kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og diskusjoner, og det vil legges opp til besøk på Senter for 

Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen. 

 

MED3059 - Kreftforskning 

Kreftsykdommer er en av de største utfordringene som møter deg som praktiserende lege. Ny kunnskap om 

mekanismene for kreftutvikling og immunsystemets rolle har de siste årene gitt betydelige fremskritt i form av 

ny behandling, og molekylære funn i den enkelte pasients svulst gir muligheter for en mer presis 

(persontilpasset) behandling. Utviklingen går fort, og hele forskningskjeden fra basal til klinisk forskning er 

mer integrert enn tidligere. Ny terapi må kombineres med etablerte metoder som kirurgi, kjemoterapi og 

strålebehandling og må implementeres på en økonomisk bærekraftig måte, spesielt sett i lys av den 

epidemiologiske utviklingen med økt kreftforekomst. Kreftforskningsmiljøet ved Oslo Universitetssykehus 

(OUS) ligger langt fremme internasjonalt, og flere av OUS’ fremste kreftforskere vil delta i undervisningen. 

Kurset vil favne fra basal kreftbiologi og epidemiologi til utvikling av ny terapi og kombinasjonsstrategier, 

samt oppstart av kliniske studier og forskning innen symptomlindrende behandling og livskvalitet, inkludert 

hos kreftoverlevere. Undervisningen vil bestå av forelesninger, hjemmeoppgaver, gruppearbeid og 

laboratoriebesøk, og vil belyse utviklingen innen de viktigste feltene på en måte som er tilpasset studentenes 

ståsted. 
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MED3060 - Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning 

I dette kurset får du innblikk i hvordan forskning bidrar til kunnskapsutvikling innen ulike medisinske 

fagområder, og hvordan dette fører til bedre diagnostikk og behandling for pasienter. Du vil lære å vurdere 

kunnskapsstatus innen forskjellige kliniske fagområder og å forklare hvilken rolle kunnskapsbasert medisin har 

i behandling av pasienter. Studentene vil lære om den lange tverrfaglige kjeden fra basalforskning, 

translasjonsforskning, til klinisk forskning med pasienter, som ofte er involvert ved utvikling av ny diagnostikk 

og behandling. Du vil også få innblikk i og kunne reflektere over betydningen av patentering av innovasjoner 

innen biomedisinsk forskning for utvikling av ny behandling for pasienter. Kurset vil gi deg forståelse for 

betydningen av forskning parallelt med klinisk praksis for å sikre pasientbehandling av god kvalitet og bidra til 

kontinuerlig utvikling av behandlingsmuligheter. Undervisningen vil bestå av forelesninger med eksempler fra 

forskning som har ledet til ny behandling, og av gruppearbeid og oppgaver der studentene vil få trening i 

vurdering av kunnskapsstatus innen gitte områder, samt trening i kritisk gjennomgang av vitenskapelig 

litteratur og kliniske studier. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner til forskningsinstitutter for å lære 

hvordan forskningen foregår i et forskningsinstitutt. 

 

MED3061 - Makt og kunnskap i helsetjenesten  

Emneansvarlige for dette emnet er Eivind Engebretsen og Kristin Heggen. Eivind Engebretsen har bakgrunn 

fra språkfilosofi og tekstvitenskap, og Kristin Heggen har forskningsinteresse for kunnskap, makt og 

profesjonsutdanning. Vi er glad i makt og vi innrømmer det gjerne. Å studere makt er ytterst fascinerende og 

utfordrende. En grunn er at maktens redskaper og uttrykk er i konstant endring. Makten viser seg på stadig 

nye måter. I flere år har vi arbeidet med å begripe makten i vår egen samtid, og særlig fokusert på helsevesenet 

og velferdsstaten. Ingen lett jobb, men morsom og utfordrende både som forskning og formidling.  

Vår tids makt opererer ikke bare på måter som er lett synlige og identifiserbare. Vi styres ikke lenger 

utelukkende gjennom tvang og sanksjoner, men gjennom oppmuntring og velvillige klapp på skulderen. Et 

slående trekk ved dagens makt er også fornyelser av maktredskapene. Språk og tekst er de viktigste 

stikkordene. Kurset vil lære deg å bli oppmerksom på hvordan makt virker gjennom språk, ord og uttrykk. Ta 

for eksempel helse: Hvem definerer hva som er verdt å vite om helsa vår? Hvordan brukes makt for å 

bestemme hva som er best for andre – enten det er pasienter, kollegaer eller «fitness-fokusert» ungdom? Vi vil 

også utfordre både oss og dere til å tenke om maktprosesser som preger iverksetting av vitenskapelig evidens i 

klinisk praksis. Et sentralt spørsmål: Hvordan er forholdet mellom kunnskapspolitikk, evidens og 

brukerperspektiver? Guidelines skal fungere som et brobyggende redskap fra forskerens kunnskap til 

klinikerens hverdagspraksis. Guidelines er vi interessert i.  På kurset skal vi ha med vår postdoktor, den 

nederlandske legen Sietse Wieringa, som undersøker hvordan guidelines blir til i ekspertgrupper og diskuteres i 

uformelle legegrupper. Vi har sammen også en interesse for hvordan guidelines tas i bruk i møter med 

pasienter. Vi har i år som i to foregående år invitert med oss psykologen Ole Jacob Madsen som har gått i 

strupen på selvhjelpskulturen og dypdykker – kritisk – i den terapeutiske kulturen. Emnet vil vurderes 

gjennom korte studentforelesninger om et selvvalgt makttema, der studentene gjør bruk pensumlitteraturen. 

Dette kan være en analyse av makt i et avisintervju, en blogg eller en film, eller en analyse av egne eller andres 

erfaringer. Kurset har i flere år vært et populært tilbud til studenter på masterprogrammet Interdisiplinær 

helseforskning, og det vil nå utvides og tilbys til medisinstudenter som ønsker å ta det som et valgfritt emne i 

medisinstudiet.  

 

 

 

 


