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Høringssvar – Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin
Forskningsutvalget har ved gjennomgangen av revidert studieplan hatt fokus på den
grunnleggende forskningsutdanningen med prosjektoppgave, samt mulighetene for ytterligere
forskning i løpet av studietiden ved UiO (med og uten forskerlinje).
Forskningsutvalget har følgende innspill:

Grunnleggende forskningsutdanning: Forskningsutvalget er kjent med innføring av faget
KLoK og er positive til gjennomføringen som er foreslått. Det bemerkes allikevel at tid avsatt
til KLoK i ukeekvivalenter er noe mindre enn i forrige studieplan (3,25 mot 3,5 UE).

Det bør også stå noe mer overordnet om forskning i studieplanene. Det henvises i
høringsutkastet til målsetting i vedlegg 1 som er læringsmål for profesjonsstudiet, revidert i
2012.(Konferer Bakgrunn s.11, 1 avsn). I innledningen til læringsmålene står det at
"Studentene skal ha oppnådd...., evne til vitenskapelig tenkning». Dette bør konkretiseres mer
i de neste avsnittene vedr læringsutbytte under overskriftene kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse.

Prosjektoppgave: Det er et godt tiltak å avsette mer tid til prosjektoppgave (12 mot tidligere
11 uker). For øvrig er antall uker (12) lite i forhold til antall studiepoeng prosjektoppgaven
tilsvarer (20 poeng). Det er også mindre enn hva både UiT (14 uker) og NTNU (20 uker) har
avsatt til liknende oppgave. I tillegg er de 12 ukene til prosjektoppgaven fordelt over 3
perioder innen et 1 års tidsrom. Denne oppsplittingen kan være et hinder for gjennomføringen
av enkelte prosjekter.
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Muligheter for forskning: Forskningsutvalget synes de elektive periodene vil være gode
bidrag til utviklingen av medisinutdanningen i Oslo. Disse vil, som påpekt i dokumentet,
sannsynligvis bidra til at forskerlinjestudenter får mer tid til forskningen. Slik det er
forespeilet vil det også være en fin måte for andre medisinstudenter å ta forskningsrelaterte
fag. Forskningsutvalget ser det også som formålstjenlig at den siste elektive perioden på 4
uker (”clerkship”) kan tilbringes ved en forskningsgruppe.

Med hilsen
Sign
Ole M. Sejersted
leder Legeforeningens forskningsutvalg

