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Årsrapport for 2020 fra Profesjonsstudiet i medisin 
 

 

1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2020. 

 Hele organisasjonen har, sammen med samarbeidspartnerne, lagt ned en enorm innsats for å 

legge om undervisning og eksamen i tråd med smittevernrestriksjoner som følge av 

koronapandemien  

 Arbeidet med å implementere nasjonale retningslinjer for medisinutdanning (RETHOS) er 

igangsatt 

 Planlegging av prosjektet Kvalitetsløft Oslo 2014, som skal å foreslå løsninger for å 

videreutvikle og bedre operasjonaliseringen av studieplanen innenfor prioriterte områder, er 

igangsatt 

o Foreslå ulike måter å gi tilbakemeldinger til studentene, inkludert bruk av formative 
vurderinger.  

o Videreutvikling og tilrettelegging av e-læringsressurser 
o Systematisert erfaringsdeling og samarbeid både mellom enkeltlærere og på tvers av 

undervisningsfag, i relasjon til en langsgående profesjonssøyle med fokus på 
legerollene beskrevet i RETHOS.  

o Utvikling og anvendelse av teamarbeid og samarbeidskompetanse for å bedre 
læringsutbytte og læringsmiljø for studentene i modul 1 og modul 2, og mer 
studentaktivisering i alle deler av studiet. 

o Definere og kartlegge reelt undervisningsoverlapp i studiet, og foreslå løsninger for 
bedre koordinering for å unngå ikke-intendert overlapp både internt i modulene og på 
tvers av modulene 

  

2.  Evalueringer som er foretatt  

Det har vært gjennomført periodisk programevaluering. Datagrunnlaget ble innhentet i 2019, men 

rapporten ble levert i juni 2020. 

 

Det har vært gjennomført sluttevaluering av modul 6 høsten 2020. Den skulle opprinnelig vært 

gjennomført våren 2020, men ble utsatt grunnet omleggingen av undervisningen som følge av 

koronapandemien.  

 

Det har vært avholdt midtevalueringsmøter i alle emner. Modullederne har levert årsrapporter fra 

modulene som blir oppsummert i denne rapporten. 

  

2.1.  Hovedtrekk fra evalueringer og fokusområder 

Resyme fra periodisk programevaluering: 

Panelet blev mødt at fremragende input under de mange møder med interessentgrupperne og vil gerne 

kvittere med et stort tak.  Vi blev dog også mødt med et tilbagevendende og meget kontroversielt problem 

i forhold til fakultetets uddannelsesmæssige organisationsstruktur og en undervisningsledelse med uklare 

kommunikationsveje. Panelet anbefaler, at man også under studiedekanniveauet sikrer en klar forankring 

af væsentlige processer som uddannelsesstrategiske prioriteringer, pædagogisk udvikling og faculty 

development, undervisningsmæssige handleplaner, eksamenskvalitetetsikring og 

undervisningsevalueringssystemet, så der er klare kommunikationskanaler til studerende og lærere, 

https://www.uio.no/studier/program/medisin/studiekvalitet/periodisk/periodisk_programevalueringsrapport_medisin_2020.pdf
http://www.uio.no/studier/program/medisin/studiekvalitet/sluttevalueringer%20moduler/
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mellem moduler, samt mellem teori og klinik på de relevante niveauer. 

Panelet af den overbevisning, at et mere bevidst og klart kommunikeret valg af pædagogik kan understøtte 

en bedre helhedsopfattelse og sammenhæng i studiet. Panelet anbefaler, at der gennemføres en 

inkluderende proces, der munder ud i valg og beskrivelse af pædagogiske principper eller et pædagogisk 

værdigrundlag for medicinuddannelsen ved UiO. Med afsæt heri bør der derefter etableres et faculty 

development program for post docs og andre erfarne lærer og mellemledere.  

Der er generelt god trivsel blandt de studerende. Der er dog tre bekymringspunkter, som panelet vil rette 

opmærksomhed mod: 1) manglende tilbagemeldinger fra lærerne til de studerende, 2) en klar følelse af 

manglende indflydelsesmuligheder på egen uddannelse, undervisning og eksaminer, samt 3) ensomhed 

blandt mange studerende. Panelet anbefaler derfor, at man lægger en handleplan for, hvordan man bedre 

kan understøtte meningsfulde arbejds- og studiefællesskaber på medicin. 

Der er lagt et stort arbejde fra fagene i formulering af læringsudbytte for alle moduler. Målene er i sig selv 

godt formulerede og det er tydeligt, at man har ønsket at være præcise og adfærdsfokuserende. Det enkelte 

fags mål fremstår gennemarbejdede. Panelet har nedenfor givet en række anbefalinger til fakultetet i 

forbindelse med næste revision af læringsudbyttebeskrivelserne, herunder at der indgår færre mål, samt 

gennemførelse af en dyb analyse af eventuelle uhensigtsmæssigheder.  

Fakultetets arbejde med at kvalitetssikre MCQ-eksamen er imponerende og excellent. Panelet anbefaler, 

at man som næste skridt arbejder på at opnå et bredere og mere mangfoldigt eksamenssystem, som ikke 

kun kvalitetssikrer vidensmål, men også solidt understøtter, at de studerende opnår de praktiske 

færdigheder og kliniske kompetencer, som matcher læringsudbyttebeskrivelsernes øvrige mål og LIS1-

start-niveauet.  

Sammenfattende finder panelet, at der arbejdes godt med aktiverende undervisningsformer og at fakultetet 

har begyndt de nødvendige drøftelser af øget optag, for mange tætpakkede undervisningstimer, 

arbejdspladsbaseret klinisk oplæring og blended learning. 

Panelet anbefaler klart, at programmet videreføres. 

 

 

Hovedtrekk fra modul 1 
Året har vært preget av Covid19-situasjonen. Det har vært et stort behov for kontinuerlig arbeid med å 

endre timeplaner, eksamensformer og undervisningsformer. I tillegg har det vært bekymring rundt 

studentenes studiehverdag og sosiale situasjon.  

 

Det har vært avholdt fire midtevalueringer i løpet av 2020.  

Våren 2020:  

 studentene var gjennomgående takknemlige og fornøyde med digitale tilpasninger av kurs og 

forelesninger.  

 Studentene var også fornøyde med ny muntlig eksamen i cellebiologi.  

 Gruppeundervisning over zoom ble opplevd som vanskelig. Vanskelig å diskutere uten tavle og kritt, 

passiviserende med uvante nett-møter.  

 Som ellers ble enkeltlæreres innsats kommentert, og enkelte gruppelærere fikk dårlig tilbakemelding. 

 

Oppfølging: 

 Det ble avholdt allmøter for underviserne på IMB, med fokus på digital fjernundervisning og 

pedagogisk metodikk. 

 Problemer med enkelte gruppelærere ble tatt opp enten direkte med lærere eller via deres 

undervisningsledere.  
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Høsten 2020:  

 Studentene var overraskende i økende grad negative til kvaliteten på digitale kurs og forelesninger. 

Brutte tidsrammer på forelesning, sen/manglende utlegging av zoom-lenker, teknisk rot og manglende 

opptak av forelesninger var de tydeligste punktene.  

 Noe bedring i evalueringen av gruppeundervisning på zoom, der ulike kreative løsninger hadde 

oppstått. 

 

Oppfølging: 

 Det ble avholdt et lærermøte for lærere ved IMB, med fokus på digital undervisning. Studentene var 

tungt representert, og la fram sine syn på problemer og gode eksempler fra hva som hadde fungert bra. 

Det ble laget en «best practice» veileder i digitale histologikurs for underviserne. Inntrykket er at dette 

har hjulpet betraktelig, men det er fortsatt enkelte klager på for lang tidsbruk, noen få forelesere som 

ikke har lagt ut zoom-opptak, og enkelte eksempler på tekniske problemer.  

 Det ble gitt tilbud om 1-1- mentor for studenter på kullet som startet høsten 2020   

 

Generelt: 

En del problemområder er gjennomgående over tid. Mest problematisk har vært ulik kvalitet på 

gruppeundervisningen, der det er stor forskjell på erfarne undervisere på professornivå og unge PhD-

stipendiater med kort undervisningserfaring og mindre faglig innsikt. For å gjøre lærerne bedre istand til å 

veilede om riktig dybdenivå har hver ukes oppgave blitt forsynt med et sett typiske eksamensoppgaver 

med tilhørende sensorveiledninger. IMB har også i noen tid arrangert obligatoriske gruppelærerkurs for 

nye lærere, med to kursdager og et opplegg for mentorering. Dårlig tilbakemelding har i størst grad 

rammet gruppelærere fra odontologi og ernæring (som underviser sine egne studenter i egne grupper). Det 

har vært arbeidet systematisk med dette, med bedre faglig forberedelse av unge lærere og også økt bruk av 

mer erfarne lærere. I løpet av de siste to år har ernæringsstudentene hevet sine poengsnitt i cellebiologi 

(blokk 2) med om lag 10 prosentpoeng, og ligger nå nært prestasjonene hos medisinstudentene. En 

lignende positiv utvikling har også skjedd hos odontologistudentene. Medisinstudentene ligger fortsatt på 

samme høye nivå som før. Dette tyder på at kvaliteten på gruppenes arbeid er svært viktig, og at det derfor 

er viktig at vi fortsetter arbeidet med å bedre denne undervisningen. 

 

 

Hovedtrekk fra modul 2 
Det er blitt avholdt midtevaluering hvor tilbakemeldinger fra studentene omhandlet både undervisning, 

spesielt digital undervisning, men også administrative aspekter. I tillegg hadde modulleder tett kontakt 

med kulltillitsvalgte for oppfølging av studentenes situasjon under omlegging til digital undervisning. 

 

Oppfølging 

 Tilbakemeldingene er sendt direkte til undervisere det gjelder samt til undervisningsledere.  

 Det ble arrangert underviser-møter for å styrke den digitale kompetansen hos undervisere, og anbefalte 

enkelte undervisere å ta det UiO-arrangerte kurset. 

 Det har også vært et særskilt fokus på eksamenskommisjonenes arbeid og tilbakemeldinger til 

studentene. 

 

Arbeid i eksamenskommisjonene: 

Vår 2020: Eksamen i fysiologi, biokjemi, og ernæringslære ble endret fra digital skriftlig eksamen til 
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digital muntlig eksamen med Zoom som kommunikasjonsplattform som følge av pandemien. Muntlig 

anatomi eksamen ble også endret fra fysisk muntlig eksamen til digital muntligeksamen via zoom. SME 

ble også gjennomført digitalt bestående av en digital muntlig eksamen via zoom.  

Høst 2020: Eksamen i fysiologi, biokjemi, ernæringslære gjennomført som digital skriftlig eksamen i 

Silurveien. Muntlig anatomieksamen også ble gjennomført som fysisk muntlig eksamen på Domus 

Medica. SME ble gjennomført digitalt via zoom. 

Ingen spesielle rapporterte hendelser. Lavere strykprosent i fysiologi og propedeutikk, noe høyere i 

anatomi i 2020 når vi tar med de som ikke møtte. 

 

Tiltak  

 Modulutvalget har evaluert førstehjelpskurset som var i termin 1 og vedtok at kurset flyttes til termin 2 

fom våren 2021 pga bedre faglig plassering i termin 2, ombygging av simuleringssenter høst 2020 og 

usikkerhet rundt pandemisituasjonen. 

 Modulutvalget har hatt sterkt fokus på studenters psykiske helse under nedstengning og hybrid-

undervisning 

o Gjennomført stressmestringskurs digitalt (modulleder og Reidar Tyssen, professor atferdsfag).  

o Alle lsb-lærere og gruppelærere i atferdsfag og propedeutikk fulgte opp alle studentene med 

telefon/epost-kontakt 

o Modulledelsen fulgte opp studenter, som ble innrapportert at slet mer enn ordinært, med 

passende oppfølging 

o Modulledelsen hadde ekstra fokus på eksamensangst og organiserte lavterskel oppfølging av 

studenter som ville trekke seg fra eksamen pga. angst.   
 

Hovedtrekk fra modul 3 
Rydding i timeplanen: Det har vært avholdt hyppige møter i modulutvalget i modul 3 i 2020. 

Strukturen for arbeidet i modulutvalget er endret fra tidligere år ved å tildele blokkansvar til 

hvert enkelt medlem av utvalget. Disse blokkansvarlige skulle på vegne av modul 3 ha en 

gjennomgang med fagmiljøene som er representert i blokken for å kartlegge 

undervisningsflyten. Modul 3 har i gjentatte semestre fått tilbakemelding på 

undervisningsrekkefølgen og duplisert undervisning. Modulutvalget foretok i samarbeid med 

fagmiljøene en kartlegging av undervisningen i hver blokk. Det ble gjennomført lærermøter, 

samtaler med de forskjellige undervisningsmiljøene, og basert på tilbakemeldinger fra 

studentene ble følgende endringer gjennomført: 

 Samlet undervisningen mer, og dager med fellesundervisning hadde tematisk beslektede fag 

 Hudundervisning som var blandet med annen undervisning på felles undervisningsdager, 

ble skilt ut til egne dager. 

 Vi tok en gjennomgang på temaene som ble undervist, og vurderte spirallæringen i modul 3 

og 8, for å kartlegge nivået for undervisningen i modul 3. Noen temaer ble byttet mellom 

modul 3 og 8. 

 Vi jobbet videre med å forsikre at undervisningsrekkefølgen var korrekt, slik at 

forelesninger kom i pedagogisk korrekt rekkefølge og før gruppeundervisningen. 

 Det ble også foretatt endringer på tema for undervisningen for å redusere duplisering av 

undervisningen.  

 

Endring av rutiner for journalopptak: Vi har i tidligere semestre fått tilbakemelding fra 

studentene om at de opplever å ikke få tatt opp journal på vakt i Akuttmottaket på sykehusene, 
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vanskeligst ved AHUS og Ullevål. Vi har i dialog med Ahus, Ullevål og Diakonhjemmet endret 

rutinene for journalopptak. Følgende er innført: 

 Studentene har nå tilgang til å delta på morgenmøte/ettermiddagsmøte på avdelingene, slik 

at de fra vaktoppstart blir en del av legeteamet. 

 Vaktene følger vaktturnuser på de respektive avdelingene de har vakt. 

 De gis anledning til å ta del i prosedyrer ved avdelingene. 

 Det har også blitt åpnet opp for at studentene kan ta opp journal på slagavdeling og 

ortopedisk avdeling på Ullevål Sykehus, samt journalopptak på Akuttpoliklinikk på Ahus. 

 Det har også blitt iverksatt et prøveprosjekt hvor enkelte grupper leverer journal til retting 

via gul lapp i DIPS. Dette istedenfor å printe ut journal og levere til journalrettere via 

posthylle. Dette skal evalueres våren 2021. 

 Vi har med jevne mellomrom møte med journalrettere på sykehusene, sykehusansvarlige, 

kulltillitsvalgte og studentene. 

 

Covid-19 pandemien: Nedstengelsen i mars med overgang til digital undervisning gikk nokså 

smertefritt i modul 3. Vi fulgte underviserne tett opp med: 

 Tett veiledning på bruk av zoom der det var nødvendig. 

 Daglig sikring av at det var lagt ut lenker i Zoom, og der dette ikke var lagt ut fulgte vi opp 

underviser med opplæring i hvordan lenken skulle lages og legges inn i timeplanen, 

tilgjengelig for studentene. Dette ble gjort ut 2020 til alle kunne det og rutinen vel 

innarbeidet 

 I perioden hvor all undervisning var digital i vårsemesteret, ble det skreddersydd et opplegg 

for journalopptak. I samarbeid med Per Grøttum arrangerte vi et tilbud der hvor emeriterte 

professorer stilte opp som pasient for studentene på zoom, slik at de studentene fikk øve på 

anamneseopptak og undersøkelse (uteksaminering på hvordan de ville gjøre det med hva 

slags prioritet). 

 Studentene som hadde levert inn få og/eller svake journaler ble innkalt til et eget zoom 

møte med sin journalretter, hvor de gikk gjennom øvningsjournaler. 

 I klinikk var det våren 2020 ikke mulig å ta opp journal i forkant av klinikk, så da ble det 

brukt anonymiserte kasuistikker i klinikkene. 

 Studentene gikk våren 2020 glipp av mye ferdighetstrening, som skapte uro på kullet. 

 Vi startet høsten 2020 med en blanding av digital og stedlig undervisning. Det ble prioritert 

at all ferdighetstrening, smågruppeundervisning, kurs der hvor man kunne ivareta 

retningslinjer for smittevern skulle ha fysisk oppmøte. Dette gjaldt også journalopptak på 

sykehusene. Høsten 2020 endret vi det slik at to studenter møtte opp på sykehuset for å ta 

opp journal i forkant av klinikk. Selve undervisningen/presentasjon av anamnesen fortsatte 

som digital undervisning på zoom. 

 Vi hadde lite smitte blant studentene. 

 

Endring av introduksjonene til modulen og blokkene  

Tilbakemeldinger fra tidligere kull er at det har vært vanskelig å få oversikt over modulen, og 

at den har vært en vanskelig modul å få oversikt over. Vi endret derfor introduksjonen til 

modulen høsten 2020 da vi likevel, som følge av Covid måtte bruke Zoom. Endringen besto i 

følgende: 

 Inviterte ikke ulike representanter fra avdelingene ved Ullevål som hadde vært vanlig 

praksis over flere år, men modulledelsen og ledere av de respektive blokkene ga 
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informasjon om hvorfor blokken var lagt opp slik de er med vektlegging av å vise 

sammenheng mellom hovedfagene og de respektive støttefagene. Endringen ble godt 

mottatt. 

 De blokkansvarlige har med dette også fått et enda mer konkretisert ansvar for sin rolle i 

blokka. 

 Arbeidet med samme endring av introduksjon til blokkene følges opp i 2021. 

 

Oppfølging av studenttilbakemeldinger  

Vi har ved introduksjonen og møter med tillitsvalgte vektlagt betydningen av å forbedre 

tilbakemeldingskultur i studiet. Overordnet har vi vektlagt dette i perspektivet at slik kultur er 

vesentlig å innarbeide for pasientsikkerheten i yrke som lege. 

 Dette resulterte i mye arbeid for oss i modulen, da alle tilbakemeldinger ble tatt alvorlig og 

fulgt opp med endringer i opplegg der det var nødvendig. 

 I oppfølging av tilbakemeldinger til lærere om utførelse av læreroppgaven kontaktet vi 

aktuelle lærere, forklarte hva en eventuell klage gikk ut på. Oppklarte misforståelser med 

målet å forbedre undervisningen. 

 

Ytterligere organisatoriske grep 

 Midtevalueringer med deltagelse av kullrepresentanter har blitt holdt i midten av 

semesteret, som har medført at bare blokkene i første del av semesteret har blitt evaluert. På 

modulutvalgets møte høsten 2020 besluttet vi å endre dette for å sikre at alle blokkene blir 

evaluert. Midtevalueringen vil bli holdt i slutten av semesteret og ordningen innføres våren 

2021. 

 Koplingen mellom de som har undervisningsansvar for de respektive fagene i kirurgi og 

indremedisin er ikke god nok. For å bedre denne koplingen besluttet vi å inkludere sentrale 

undervisningsansvarlige i våre evalueringer av blokkene. 

 Vi besluttet i vårt modulutvalgsmøte høsten 2020 å invitere undervisningsansvarlig i kirurgi 

og indremedisin til modulutvalgsmøtene. 

 

Eksamen 

Skriftlig og muntlig eksamen ble fra våren 2020 slått sammen til en muntlig eksamen på zoom. 

Studentene ble eksaminert i Indremedisinske fag, kirurgiske fag, fysikalsk medisin og 

rehabilitering og medisinske fag så vel som en eksamen i Patologi, hud�og veneriske 

sykdommer, immunologi, mikrobiologi og ernæringslære. Vi delte opp i kommisjoner som 

deltok på eksamen hele eller halve dagen, hvor vi våren 2020 hadde to eksaminatorer som 

representerte fagene i tillegg til ekstern sensor. Erfaringen etter å ha gjennomført eksamen 

vårsemesteret var at det var ønskelig og behov for å ha en eksaminator fra indremedisin og en 

eksaminator fra kirurgiske fag per kommisjon. Dette ble innført høsten 2020. Vi har i modul 3 

god erfaring med å bruke zoom til gjennomføring av eksamen. 

 

Hovedtrekk fra modul 4 
Modulleder og modulkoordinator har hatt tett samarbeid med undervisningsledere og 

kulltillitsvalg for fortløpende å tilpasse undervisning til endringer i restriksjoner under 

pandemien. 

 

Modulutvalget har i 2020 lagt stor vekt på å legge til rette for gjennomføring av 
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smågruppeundervisning der hvor det har vært mulig i samarbeid med sykehusene. Spesielt er 

det lagt til rette for det høsten 2020. I fag hvor det har vært gjentatte tilbakemeldinger 

vedrørende forbedringspunkter er dette tatt opp med undervisningsleder i de aktuelle fagene 

 

Midtevalueringer: Våren 2020 ble preget av raske tilpasninger til digital undervisning. Høsten 

2020 ble det lagt ned mye arbeid for å få til pasientnær undervisning og kurs med fysisk 

oppmøte. Det har vært krevende å få til for modulen og lærerne. Kanskje mest krevende for 

studentene. Tilbakemeldingene om undervisningen fra vårkullet var preget av at studentene 

hadde mistet mye undervisning. 

 

Tilbakemeldinger fra studentene: 

Nevrologi 

Digital fellesundervisning 

- Savner studentaktiviserende undervisning i klinikkene, blir fort rene forelesninger. 

Noen forelesere er gode på å aktivisere studentene i digitale klinikker, ønsker 

erfaringsdeling fra lærere som får dette til de de som sliter med dette  

- Studentene ønsket flere kasuistikker i forelesningene. 

- Studentene påpekte at tidligere kull hadde tilbakemeldinger som gjaldt samme 

forelesning/forelesere og stilte spørsmål ved hvordan tilbakemeldingene ble fulgt opp.  

Modulleder informerte om at tilbakemeldinger blir tatt opp med undervisere. 

Underviserne selv har inntrykk at tilbakemeldingene varierer fra kull til kull.  

- Studentene ønsker bedre kommunikasjon mellom undervisere som har forelesning om 

samme tema. Eks: Nevroradiologi (hatt på modul 3), Parkinson i nevrologi med 

påfølgende undervisning i farmakologi med. Modulleder ba kullet sende liste over 

hvilke forelesninger som overlapper.  

- Kliniske smågrupper: Studentene har stort utbytte av å møte pasienter fremfor å samles 

for å se video. Ønsker å møte pasienter. 

ØNH: 

Digital fellesundervisning 

- Mye bra, men overlapp går igjen. Eks: Seminar om øretilstander, som kullet har hatt 

forelesning om tidligere, temaet «Akutt otitt» blir undervist mange ganger  

- Studentene fremmer ønske om at temaer som undervises flere ganger har ulike 

undervisningsformer. Ønsker 1 forelesning og 2 kasus fremfor 3 forelesninger om 

samme tema.  Undervisningsleder bringer det tilbake til undervisere. Bemerker at det 

blir noe overlapp når samme tema blir belyst fra eks, spesialist og allmennpraksis.  

Kurs 

- Audiologikurs ble gjort om til forelesning selv om hensikten var videoopptak som 

skulle gås gjennom på forhånd, for deretter gjennomføring av den praktiske delen av 

kurset. Noe overlapping med kurs i modul 3. 

- Kurs i praktiske prosedyrer var veldig bra. 
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Kliniske smågrupper  

- Studentene får ikke bruke laryngoskop i undersøkelse på Ahus grunnet smitteverntiltak. 

Dette har vært meldt om tidligere, da som en følge av mangel på utstyr. 

Undervisningsleder tar det opp med undervisere på Ahus.  

- Ahus: Veldig bra med full undersøkelse og anamnese.  

- RH: Studentene får se veldig sjeldne tilstander på RH. Ønsker mer av de mindre sjeldne 

tilstandene. 

 

- Intro undersøkelsesteknikk: Veldig bra, men dårlig tid.  Undervisningsleder informerte 

om at man skal øve i grupper utover den tiden som er satt opp.  

Annet 

- Smittevern fungert bra. 

 

 

Øyesykdommer 

Digital fellesundervisning 

- Undervisningsleder vil passe på at opptak legges ut etter undervisning og pdf legges ut 

på forhånd. 

- Overlapp forelesningene om nevrooftalmogi. Undervisningsleder tar kontakt med 

forelesere.  

- Anbefaling om at enkelte forelesere får IT-støtte ifmb undervisning på Zoom.  

Kliniske smågrupper sengepost 

- Gruppene deles i to, og får en time med veiledning og en time uten.  

- Studentene synes det er nyttig å kunne øve på hverandre, men mer nyttig med veileder. 

Timen uten veiledning blir en time med lite retning.  

- Forslag: ønsker separate økter (utfordringer i timeplan), eller at gruppa som ikke er i 

sengepost har en veileder tilstede mens de øver på hverandre. 

Kliniske smågrupper poliklinikk 

- Vanskelig for studentene å finne legen de skal følge. Oversikten over hvor studentene 

skal gå knotete og liten skrift. Studentene ønsker bedre info om oppmøte i begynnelsen 

av semesteret. Undervisningsleder forbedrer info og oversikt. 

 

Randfag 

Allmennmedisin:  

- Ryggseminar litt langt. Startet bra, men gikk over i mye av det de hadde på modul 3, i 

fys med og ortopedi.  
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Genetikk:  

- Slitt med gjennomføring og opplegg for digital undervisning.  

- Studentene lurer på hvorfor kurs og smågruppe er obligatorisk. 

- Studentene ønsker at undervisningen kortes ned, slik at de får tatt ut essensen.  

- Genetisk diagnostikk: usikkerhet hos underviser om hvordan oppmøte registreres 

Modulkoordinator avklarer med vikar i kurset. 

Farmakologi:  

- Veldig bra kurs. 

Generelt: 

- Mange forelesere som ikke legger ut opptak. Kulltillitsvalgt har brukt mye tid på å purre 

på foreleser om å legge ut opptak. En oppgave som bør ligge hos 

studieadministrasjonen. 

- Varierende internettilgang hos foreleser påvirker kvaliteten på undervisningen  

- viktig at pdf blir lagt ut på forhånd. Studentene bruker det aktivt ila forelesning. 

- Ønsker ansvarliggjøring av forelesere om å knytte sin undervisning til læringsmål.  

 

Oppfølging 

Tilbakemeldingene ble fulgt opp ved direkte kontakt med forelesere der hvor dette var knyttet 

til en bestemt forelesning eller foreleser. Undervisningsledere og modulkoordinator ble delegert 

å følge opp generelle tilbakemeldinger som gjaldt de ulike fagene eller forhold vedrørende 

timeplan og organisering. Modulleder hadde møte med kulltillitsvalgt med gjennomgang av 

hvilke tiltak som var gjennomført etter tilbakemeldingene i midtevalueringen. Forelesere ble 

bedt om å delta på kurs i Zoom. 

 

I sluttevalueringen 2019 svarte 87,5% at modulen fungerte svært godt eller godt, de resterende 

middels og ingen dårlig eller svært dårlig. I alle fagene unntatt patologi svarte studentene 

gjennomgående at undervisningen bidro til oppnåelse av læringsutbytte. 

Smågruppeundervisningen i nevrologi og ØNH fikk gode tilbakemeldinger. I begge fag svarte 

ca 90% at smågruppene fungerte svært godt eller godt. 87% svarte at arbeidsmengden i 

modulen var passe, de resterende at den var for stor. Modulutvalget vurderte resultatene fra 

sluttevalueringen som i hovedsak god, men med noen klare forbedringspunkter. 

 

Eksamenskommisjonen har planlagt og lagt til rette for gjennomføring av digital skriftlig 

eksamen og digital muntlig eksamen. Begge eksamensformer har vært gjennomført som 

digitale både for vår og høstkullet i tillegg til konteeksamen august 2020. Gjennomføringen av 

digital eksamen, særlig muntlig digital eksamen har fungert godt, men med en klar bekymring 

knyttet til at man ikke får vurdert ferdighet i klinisk undersøkelse. 

 
 

Hovedtrekk fra modul 5 
Midtevaluering vår 2020 

Generelt: Studentene er imponerte over hvor raskt fakultetet har omstilt seg.  
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Litt ulikt hvor IT kompetente lærerne har vært. 

Savner pasienter og ikke-verbal kommunikasjon 

Ønsker 1 kommunikasjonslinje, gjerne Canvas. 

 

Psykiatri: 

Basisgrupper som har 1 pasient synes innholdet kan bli litt tynt. Forslag: 1 student kan spille 

pasient, studentene får oppgaver, åpning for mer spørsmål, alle må skrive en status presens som 

legges fram.  

Lite involvering, kun intervjuer i fokus.  

Praksis ble masete siden antall dager ble kuttet ned for veldig mange – resultatet var at de ikke 

fikk så mye ut av det.  

Mange ble ekskludert fra morgenmøter etc. Ble satt litt på sidelinjen grunnet coronasituasjonen. 

Noen ble satt til å utføre somatiske undersøkelser. 

Ahus akutt og Blakstad fikk gode tilbakemeldinger 

Synd at BUP dagen ble avlyst.  

Farma: 

Veldig bra farmakurs. Mer pedagogisk enn tidligere og godt organisert.  

Gode på zoom. 

Forelesningene mer variable. 

Rettsmedisin:  

Bra med kombo live/forhåndsinnspilt opptak. 

Studentene gjerne ha tilgang til forhåndsinnspilte opptak tidligere for å kunne være mer 

fleksible. Lærer tilgjengelig for Q&A  

Samfunnsmedisin: 

Legger ikke ut info i forkant 

Savner tips for hvordan skrive individuell plan, ikke bare hva man ikke skal 

Bra film - realistisk 

 

Midtevalueringen høst 2020  

Generell tilbakemelding  

Pauser må overholdes  

Gjerne flere hele dager med samme tema. Fungerte godt i rettsmedisin 

Gi studentene litt tid etter direkte så de får tenkt seg om. 

3 forslag til endring: 

 psykiatri og innvandring – ønsker mer 

 tydeligere rammer for basisgruppene 

 oppdelt praksis, så man får sett mer? 

 

Psykiatri 

Forelesningene i psykiatri er bra 

Basisgruppe 

Kvaliteten på basisgruppene varierer en del, mye avhenger av lærer. 

Det har skjedd med flere grupper at pasienter ikke dukker opp.  

Det som ligger ute på semestersidene om status presens er litt vanskelig.  

Basisgrupper på Ahus har 2 pasienter, mens OUS har 1 pasient. Antall pasienter/kontra gå 

dypere inn i hver pasient. Det er fordeler og ulemper med begge former, men noen 
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basisgrupper på OUS kan bli langdryge.  

 

Farmakologi 

Seminarene med psykiatri har vært litt vanskelig å holde motivasjonen oppe. Litt mangel på 

engasjement, men det er potensiale. Ikke overholdt pausene helt. Zoom funker bra.  

I farma kan spørsmålsstillingen være veldig komplisert, kan det formuleres enklere? 

Kursene er interaktive og fungerer bra, Seminarene kan gjøres mer interaktive.  

Studentene synes det er litt uklart hvilket detaljnivå forventes.  

Lite info om forberedelser til farmakurs.  

 

Allmennmedisin 

CBT undervisning bra, men formålet ble ikke forklart.  

 

Samfunnsmedisin 

Kjempefint med møte ruspasient på zoom.  

Studentene ønsker et eksempel på hvordan et ansvarsgruppemøte skal gjennomføres.  

Studentene vil vite hvordan ansvarsgruppemøtet bør være strukturelt   

Global helse. For mange slides på forelesning som kun ble lagt ut.  

Veldig bra om stigmatisering. Gjerne mer om dette. 

TBL tvang. Bra og oversiktlig. Fungerte veldig fint på zoom 

Kompendiet i samf. medisin er litt gammelt, særlig om forebygging. Dette er utfordrende da det 

ikke er noen lærebok å vise til.  

 

Rettsmedisin 

Skryt til undervisningsleder som ivaretar studentene på en utrolig god måte.  

Givende forelesninger.  

Virkelig flott med hospitering på obduksjonssalen, gjerne mer tid. 

Fint med en hel dag med rettsmedisin.  

Mye paragrafer. Gjerne en TBL eller lignende for å jobbe med dette.  

 

Etikk  

Ingen kommentar 

 

Oppfølging 

Modulleder og medlemmene i modulutvalget følger opp sine fagmiljøer og lærere i etterkant av 

evalueringsmøtene. Modulkoordinator følger opp administrativt. Tilbakemeldinger og 

oppfordringer fra studentene sendes ut til lærerne (også utenom midteveisevalueringene). 

Tilbakemeldinger om basisgrupper ble tatt opp på lærermøte i psykiatri. 

 

Det er også gjort et arbeid med gjennomgang av timeplanen for å samle undervisningen mer 

tematisk. Psykiatri tok opp pensum i fagplanutvalget. Det er et nytt frivillig tilbud med besøk i 

obduksjonssalen 

 

 

Hovedtrekk fra modul 6 
 



12 

 

Midtevaluering våren 2020 

Studentene begynner å bli vant med digital undervisning og er imponert over hvordan lærerne 

har evnet å legge om undervisningen. 

Studentene er usikre og nervøse for eksamen som ikke er avklart. 

Kliniske smågrupper fungerer på zoom, bra med få studenter per gruppe. 

Lærere går over tiden 

Uklar læringsplan for global helse 

 

Midtevalueringen høsten 2020 

De fleste er veldig fornøyde. Det har vært noe varierende gjennom studiet så langt, men dette 

semesteret fremstår gjennomarbeidet og bra!  

Studentene er ikke fornøyde med informasjonen dette semesteret og etterlyser tydelig og tidlig 

informasjon om at timeplanen ikke alltid stemmer overens med hvordan undervisningen blir.  

 

Seminarer/forelesninger: 

 

Forelesningene fungerer digitalt.  

 

Det er utmattende med lange forelesningsdager fra 8.30 til 17.00. Det bør da være krav om 

opptak slik at studentene kan ta igjen. Modulutvalget er enig. 

Seminarer med flere fagpersoner har fungert bra ved at en følger med på chatten mens en annen 

underviser. Det er fint at lærer svarer i plenum på private spørsmål i chat-en, slik at 

spørsmålsstiller kan være anonym. 

 

Klinisk undervisning 

 

 Studentene er veldig fornøyde og positive til undervisningen og det er lite 

koronakonsekvenser. 

 Noen ansatte virker litt skeptiske til at studentene kommer inn 

 

Gyn/obst 

 

 En student følte seg til bry på gyn. poliklinikk og det virket ikke som at pasientene var 

informert om at det kom student. Pasienter sier nei til å ha med studenter.  

 Det blir veldig mye observasjon og lite hands on. Det varierer hvor mye studentene får 

være med på. 

 

Pediatri 

 

 Generelt er studentene veldig fornøyde med pediatriundervisningen. 

 Ros til flere navngitte kliniske stipendiater. 

  

Global helse (punktet ble sendt inn av kulltillitsvalgt i etterkant av møtet) 

 

 Lite pauser 

 Studentene foreslår at lærerne står for undervisningen, ikke studentene 
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Oppfølging 

Midtveisevalueringene sendes ut til alle lærerne og mange bruker tilbakemeldingene til å 

endre/forbedre sin undervisning og informasjon. Modulleder følger opp fagmiljøer, klinikker 

og lærere i etterkant av evalueringsmøtene. Modulkoordinator følger opp administrativt. Global 

helse har en obligatorisk oppgave i vår modul som studentene er svært misfornøyd med. De 

mener den tar altfor mye tid bort fra de store fagene. Dette er en gjentagende kommentar og 

global helse skal nå se om det er mulig å legge om denne oppgaven til en annen form. 

 

 

Eksamen: Tekniske problemer for enkelte studenter, passord som kunne misforstås. Studentene 

var fornøyd med hjemmeeksamen, men synes den kanskje var litt kort ( 2 timer) og litt kort tid 

for besvarelse. Det er endret til 3 timers skriftlig hjemmeeksamen i 2021. 

 

Tiltak 

- Pediatrimiljøet initierte en gjennomgang av undervisningen for å tilrettelegge for en mer 

praksisbasert undervisning for studentene. Gyn/obst miljøet og pediatrimiljøet har 

gjennomgått sin undervisning, sammen med studentrepresentanter, for å se hvordan 

man kan tilrettelegge for dette.   

- I samme moment jobbes det med å frigjøre lange undervisningsdager og legge mer 

plenums-undervisning til ettermiddager. 

- Et utvalg av gyn/obst lærerne tilbød studentene en digital spørretime siste uken før 

eksamen, dette ble veldig godt mottatt! Vurderes gjentatt og skal diskuteres på vårens 

lærermøte 

- Gyn/obst har gitt tilbud om frivillig klinisk praksis for studenter som manglet dette etter 

lockdown i vårsemesteret 2020. Dette ble gjennomført i januar 2021 i studentenes 

praksismåned.  

- Pediatri opprettholdt krav til obligatorisk klinisk praksis men med noe redusert antall 

oppmøter. De har tilbudt studentene ekstra klinisk praksis i etterkant av vårens 

lockdown. 

- Innhenting av innspill fra lærerne til fakultets evalueringsskjema og relativt stor 

omlegging av dette. Resultater forelå først i februar 2021, det gav mye nyttig 

informasjon som vi kommer tilbake til i neste årsrapport. 

 

 

Generelle kommentarer:  

Vårsemesteret var spesielt krevende med smittesituasjonen og full omlegging til digital 

undervisning. Det gikk overraskende bra med god hjelp fra studentene selv, men krevde mye 

ekstra innsats fra både lærere, studenter og modulledelse. Vi har slitt med å få alle lærere til å ta 

opp og legge ut forelesninger. Det er noen som enten ikke får dette til teknisk, eller ikke ønsker 

å gjøre det. Dette blir etterspurt av studentene.  Den nye smittehverdagen preget også mye av 

høstsemesteret selv om vi praktiserte tilnærmet full praksis for alle i Obst/gyn. Omlegging til 

mye digitale polikliniske konsultasjoner og begrensning i antall personer i et rom og 

avstandsbegrensninger medførte et dårligere klinisk utbytte for noen av studentene våre.  

 

Utveksling:  
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Våren 2020 ble det også noe utfordringer med studenter som både reiste hjem til sitt eget land, 

mens noen ble værende. Det var uoversiktlig i relativt lang tid. Det medførte ekstra 

dokumentasjon av gjennomført praksis i Norge før de fikk bestått termin hjemme og mye 

spørsmål om hvor de skulle fullføre semesteret/eksamen. Franske utvekslingsstudenter kuttet 

all undervisning, mens de fleste australske fulgte den norske undervisningen. Tyske, 

argentinske og skandinaviske studenter ble værende i Norge semesteret ut.  

Høst 2020 hadde vi ingen utvekslingsstudenter og forelesninger foregikk primært på norsk med 

engelske handouts. Eksamen var fortsatt på engelsk.  

 

Totalt sett har det blitt mye ekstrajobb på modulleder og modulkoordinator samt en del ekstra 

jobb for undervisningsledere, men det synes som om studentene er fornøyd med utbyttet totalt 

sett både for vår og høstsemesteret.  

 
 

Hovedtrekk fra modul 7 
I 2020 har fokus spesielt vært rettet mot gjennomføring av både undervisning og praksis i lys 

av den pågående pandemien.  

 

Tilbakemeldinger: Pandemien ga mange utfordringer mht praksis, spesielt pga varierende 

retningslinjer som studentene måtte forholde seg til på ulike praksissteder. Kravene og 

retningslinjene for godkjennelse av tilstedeværelse måtte tilpasses denne virkeligheten, med 

utgangspunkt i at studentene ikke skulle tape studieprogresjon som følge av begrensninger de 

selv ikke hadde kontroll på.  

 

Det ble mye kommunikasjon direkte med enkeltstudenter og praksisveiledere pga konkrete, 

lokale utfordringer.  

 

Studentene mener det blir mye med så intensiv undervisning, lange undervisningsdager med 

mye innhold. Dette er det ikke lett å endre på pga. den lange praksisperioden.  

Studentene hadde flere emner som de gjerne skulle hatt mer tid på i undervisning og 

gruppeaktiviteter, men som ikke er mulig innenfor de rammer som foreligger.  

 

Som følge av pandemien ble eksamen i vårsemesteret gjennomført som muntlig eksamen på 

Zoom. Studentene ble eksaminert i 30 minutter, med utgangspunkt i en allmennmedisinsk 

kasuistikk, og etterfulgt av tilknyttende relevante spørsmål fra samfunnsmedisin, etikk og 

KLoK. Erfaringen fra denne eksamensformen var så vellykket at modulen søkte om å få 

videreføre denne, uavhengig av pandemien. Fakultetet ga sin tilslutning til at modul 7 kan 

avholde eksamen som muntlig eksamen også i 2021. 

 

Hovedtrekk fra modul 8 
Hovedfokus i modulutvalgsmøtene har vært tilrettelegging/justering av undervisningen i 

pandemisituasjonen med skiftende restriksjoner for fysisk tilstedeværelse. Særlig fokus har 

vært på smågruppeundervisningen, tilrettelegging for gode Zoom-forelesninger med opptak 

tilgjengelig for studentene i ettertid, eksamensavvikling, fordypningspraksis som ble avlyst 

våren 2020 og ble erstattet med en individuell skriftlig oppgave om Covid-19 og tillemping av 

fraværsregler pga. studenter i karantene og isolasjon. 
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Studenttilbakemeldinger i midtevalueringene 

 Bruk av «Breakout rooms» i Zoom får god respons fra studentene, men det er svært 

varierende hvor aktiv deltakelsen blir. Det kan blant annet skyldes at noen sitter på lesesal 

eller andre steder hvor de vanskelig kan snakke høyt. Det anbefales derfor å ikke ha for få 

studenter per gruppe, da kan det fort bli bare 1 eller 2 som kan delta aktivt. Viktigheten av 

konkrete oppgaver til diskusjon ble fremhevet og studentene ønsket ikke mange slike 

seanser i løpet av en forelesning – inn- og utlogging tar tid. Fordi presentasjoner fra 

foreleser ikke ses i «break-out rooms» må oppgavene legges i chat 

 Studentene har et sterkt ønske om at det gjøres opptak av forelesninger som legges ut i 

etterkant 

 Studentene savner å kunne gi tilbakemelding til klinisk smågruppelærere - på samme måte 

som evaluering av forelesninger, med hensyn til både innhold, opplegg, oppmøte, etc. 

 Studentene setter pris på klinisk smågruppeundervisning og er meget fornøyde med at 

smågruppene foregår onsite, gitt situasjonen  

 Savner klinikkundervisning «onsite», men gir ros til lærere for å forsøke kreative 

tilpasninger  

 

Oppfølging 

De aktuelle punktene er tatt opp på digitale felles lærermøter med modul 3 med godt oppmøte 

(>100 deltakere) og vi har også informert lærerne via epost fra modulledelsen. 

 

Arbeid i eksamenskommisjonen  

Eksamenskommisjonen for Modul 8 har arbeidet godt gjennom hele året og avholdt 

regelmessige møter. Eksamen ble avviklet med følgende tillempinger  

 OSKE ble kansellert  

 Digital eksamen avviklet som hjemmeeksamen  

 Klinisk muntlig eksamen avviklet med utvidet smittevern.  

 

Eksamen ble avviklet uten noen spesielle hendelser. En kandidat var i karantene på tidspunkt 

for klinisk muntlig eksamen. Vedkommende ble tilbudt og gjennomførte klinisk muntlig 

eksamen via videolink (Zoom) 

 

Tiltak  

Justering av obligatorisk oppmøte for MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 termin 2 – fra 70% 

til 50% oppmøte. Søkt studiedekan høst 2020 og vår 2021.  

To lærermøter (12.02.20 og 19.08) for samtlige lærere som underviser i MED6800 – 

Medisinstudiet, modul 8 med godt fremmøte 
 

 

3. Bruk av tilsynssensor 

Tilsynssensor Anne Mette Mørcke har høsten 2019 og våren 2020 ledet den eksterne komiteen som har 

evaluert studieprogrammet.  

4. Læringsmiljø. Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc. 

Det har kommet en del koronarelaterte Si Fra-saker som omhandlet avvikling av undervisning og eksamen 

på en trygg måte - flere studenter som har vært bekymret og utrygge under pandemien. 
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Fakultetet har avholdt digitale motivasjons- og informasjonsmøter for studentene som i tillegg til 

informasjon om pandemisituasjonen også har omhandlet temaer som utrygghet og ensomhet, og hvordan 

finne motivasjon under en pågående pandemi. Det har også vært avhold møter spesielt rettet mot nye 

studenter som i liten grad har hatt fysiske møteplasser. 

 

Fadderordningen fikk i stand et fint digitalt opplegg som ble satt pris på av de nye studentene, selv om de 

selvfølgelig skulle ønske en normal fadderuke med mange sosiale arrangementer. 
 

5. Opptak og gjennomføring 

Det var 1606 kvalifiserte søkere som hadde studiet som førsteprioritet i 2020 (1348 i 2019).  

 

Kjønnsfordeling for søkere med studiet som førsteprioritet og fordeling ved tilbud avviker ikke så mye. 

Utviklingen siste fem år for kjønnsfordeling på tilbud om studieplass (kvinner øverst og menn nederste 

linje): 

 

 
 

Aldersfordelingen for tilbud høstopptaket 2020: 



17 

 

 
 

 

Det er normalt små endringer i poenggrenser fra år til år, men den gikk noe opp i 2020: 

• Kvote for førstegangsvitnemål: 61,6 (høst) og 60,2 (vår) 

• Ordinær kvote: 69,0 (høst) og 68,1 (vår) 

 

Det var i snitt 1237 studenter på studiet i 2020, og det ble avlagt 186 grader. 

 

Strykprosenten varierer fra modul til modul, og fra kull til kull. Strykprosent (antall stryk delt på antall 

møtt, studenter som ikke tar eksamen grunnet legeerklæring, trekk e.l. er ikke tatt med) på alle ordinære 

eksamener i medisinstudiet i 2020 er satt opp i tabell 1 under. Avviklede eksamener i 2020 avviker noe fra 

normaloppsettet grunnet restriksjoner rundt smittevern som vanskeliggjorde gjennomføring av spesielt 

osce, men også noen kliniske eksamener. 

 

Eksamen Tid Strykprosent ved ordinær 

eksamen 

Modul 1, blokk 1 V20 2,7 

 H20 1,7 

Modul 1, blokk 2 V20 5,5 

 H20 12,8 

Modul 1, blokk 3 V20 1,8 

 H20 2,9 

Modul 2, fysiologi/biokj/ernær V20 0,8 

 H20 2,8 

Modul 2, anatomi muntlig V20 12,4 

 H20 15,2 

Modul 2, SME V20 4,6 

 H20 1,9 

Modul 3, skriftlig I/muntlig I (slått sammen) V20 1,7 

 H20 4,8 
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Modul 3, skriftlig II/muntlig II (slått sammen) V20 1,7 

 H20 10,6 

Modul 4, skriftlig V20 Slått sammen med muntlig 

 H20 0,0 

Modul 4, muntlig V20 1,0 

 H20 2,6 

Modul 5, skriftlig psykiatri m.m. V20 Slått sammen med muntlig 

 H20 3,3 

Modul 5, farmakologi V20 1,0 

 H20 0,0 

Modul 5, muntlig V20 0,0 

 H20 1,1 

Modul 6, osce V20 Ingen osce avviklet 

 H20 Ingen osce avviklet 

Modul 6, skriftlig V20 2,3 

 H20 1,9 

Modul 7, muntlig V20 2,4 

 H20 1,3 

Modul 8, skriftlig V20 1,1 

 H20 3,1 

Modul 8, osce V20 Ingen osce avviklet 

 H20 Ingen osce avviklet 

Modul 8, mini-klinisk-eksamen V20 1,2 

 H20 1,0 
Tabell 1: Strykprosent på alle ordinære eksamener ved medisinstudiet i 2020 

6. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

På grunn av korona-pandemien ble utreisende utvekslingsstudenter kalt hjem igjen våren 2020. Det var kun 
studentene i Australia som fikk fullført sitt opphold på utveksling, resterende studenter reiste hjem og fikk tatt 
eksamen ved UiO. Totalt var det 15 studenter på utveksling våren 2020. Høsten 2020 ble utvekslingen avlyst. 
 
Innreisende utveksling til medisinstudiet vår 2020 forløp ikke som normalt, grunnet korona. 
Noen studenter avbrøt utvekslingen og reiste hjem etter oppfordring fra sitt hjemmeuniversitet. Andre returnerte 
til hjemlandet, men valgte å fullføre utvekslingen digitalt, mens en siste gruppe ble værende i Oslo og fullførte 
semesteret her. Høsten 2020 ble utveksling, inn og ut, avlyst for hele UiO. 

 

 

 


