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NASJONAL UTVEKSLING  
 
 
 
Bakgrunn 
Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere 
anledninger. Saken ble tatt opp i Nasjonalt utdanningsmøte høsten 2003, sak 4, der det ble 
fattet følgende vedtak i saken: 
 

Det er ønskelig at fakultetene tilrettelegger og har en pragmatisk holdning til tilpasning. Hvert 
fakultet må identifisere emner/terminer som egner seg for utveksling ved ett eller flere av de 
øvrige fakultetene, etter modell fra UiO. Studentene bør delta i dette arbeidet. Jannicke Horjen 
er kontaktperson for inntil to studenter fra hvert av studiestedene. Studentene må samarbeide 
med utvekslingsansvarlig ved sitt fakultet. Arbeidet skal være avsluttet innen april 2004. 

 
Studenter fra de fire medisinske fakultetene hadde våren 2004 kontakt og møte i Bergen med 
sikte på å finne praktiske muligheter for utveksling mellom fakultetene. Til Nasjonalt 
udanningsmøte våren 2004 leverte de sin innstilling som bestod av konkrete forslag til 
utveksling mellom de ulike fakultetene. Som studentene skriver i sitt oversendelsesnotat, er 
det nødvendig ”å se litt stort på det”, siden de respektive studieplaner er så forskjellige. På 
grunnlag av studentenes arbeid, fattet prodekanene i Nasjonalt utdanningsmøte våren 2004, 
sak 4, følgende vedtak 
 

Utdanningsmøtet anbefaler at Dekanmøtet godkjenner det foreliggende forslag til nasjonal 
utveksling for medisinstudenter med justeringer for evt. studieplanendringer og administrative 
konsekvenser. Forslaget gås gjennom med hensyn på administrative konsekvenser til neste 
Nasjonalt utdanningsmøte. 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Dekanene i møte er enige om at de foreliggende forslag til utveksling for 
medisinstudenter godkjennes etter en gjennomgang av administrative konsekvenser og 
justering for eventuelle studieplanendringer. 
 
 
Vedlegg 
 
27.05.04 EMP 



 
Nasjonal utveksling 

 
 
Med utgangspunkt i saken om nasjonal utveksling på dekanmøtet i juni 2003 har studentene 
utredet dette videre. På det nasjonale utdanningsmøtet i Bergen 5. november 2003 ble det 
enighet om at det skulle gis økonomisk støtte, slik at studenter fra de fire respektive 
fakultetene kunne treffes to ganger og utarbeide et saksforslag. 
 
Studentene hadde et møte i Bergen helgen 19.-21. mars. Arbeidet bestod i å studere 
hverandres studieplaner, og se på hvilke moduler som egner seg for utveksling. Vi har  
diskutert og problematisert forslagene, slik at resultatet blir realistisk og gjennomførbart.  
 
Det har ikke vært lett å finne moduler i studieplanen som har vært helt tilsvarende på et annet 
fakultet. Vi har imidlertid utarbeidet flere gode utvekslingsalternativer. Det forutsettes at 
studenten selv tar ansvar for å få med seg tilstrekkelig undervisning, og bestå eksamen ved 
sitt eget studiested.  I enkelte forslag blir det nødvendig at studenten tar fag fra to forskjellige 
kull, men slik vi har sett det skulle ikke dette by på større problemer. Dette er vanlig praksis 
når studenter reiser på utveksling til utlandet.  
 
Studentene ønsker mulighet for nasjonal utveksling. Slik utveksling kan danne grunnlaget for 
et bredere kollegialt felleskap, og gi en unik innsikt i hva de andre studiestedene har å tilby. 
Det vil også kunne styrke samarbeidet mellom fakultetene. Fagmiljøene har ulik kompetanse 
på forskjellige områder, noe som gjør at det kan være ekstra lærerikt å utveksle.  
Det kan også være personlige årsaker som gjør at studenten ønsker et opphold i en annen by.  
 
Per dags dato er det ordninger med utveksling til utlandet, så hvorfor ikke utveksle innenfor 
landets grenser?  
 
Siden de respektive studieplanene er så forskjellige, vil det være nødvendig ”å se litt stort på 
det”. Man vil aldri kunne få nøyaktig samme opplegg som hjemme, men så lenge 
læringsmålene dekkes er det så mange gevinster ved utveksling at dette er noe vi må få til.   
 
Vedlagt finnes en oversikt over utvekslingsalternativer for hvert studiested. Vi håper at denne 
ordningen kan tilbys studentene allerede fra høsten 2004. 
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Muligheter for utveksling for studenter fra Oslo 
 
BERGEN: 
Tilbys om høsten 
BERGEN (3.semester) OSLO (3.semester) 
Nyre, gastrologi, hjerte, lunge, ANS 
(anatomi, fysiologi, biokjemi2 (immunologi), 
disseksjon, histologi)  

Signalsystemer, sirkulasjon/respirasjon 1, 
blod, immunologi, mikrobiologi, syre/base 
(nyre) (anatomi, fysiologi, begynnelse på 
patologi og klinikk, litt pasientkontakt) 
propedeutikk 

 
Forutsetninger for studenter fra Oslo: Studentene må ha undervisning i mikrobiologi. Dette 
bør kunne løses ved at studenter fra Oslo følger B-kullets undervisning når de har Para1 på 
høsten. Kun for H-kull i Oslo. Blodkurset tas med kullet under i Oslo. Oslo studentene går 
glipp av første innføring i patologi i fagene. Dette må leses på egen hånd. Propedeutikk: 
mulighet for å delta på grunnkurs klinikk med 5.semester (A-kull) i Bergen.  
Eksamen: Tas i Oslo. 
 
 Tilbys både vår og høst 
BERGEN (7.semester) OSLO (7.semester) 
Øre-nese-hals, øye, hud, nevrologi (klinisk 
undervisning) 

Motoriske og sensoriske systemer, øre-nese-
hals, øye (basalfag og klinikk) 

 
Forutsetninger for studenter fra Oslo: Studentene må lære seg basalfagene selv. 
Oslostudentene kan selv velge om de vil følge hud undervisningen. Vårkull som utveksler fra 
Oslo kan følge noe basalfagsundervisning med 4.semester i Bergen. 
Eksamen: Tas i Oslo. 
 
TROMSØ: 
Tilbys om våren. 
TROMSØ (4.semester) OSLO (7.semester) 
Øre-nese-hals, øye, hud, CNS (basalfag og 
klinikk) 

Øre-nese-hals, øye, nevrologi (basalfag og 
klinikk) 

 
Hud i Tromsø ligger mot slutten av semesteret, og studenter fra Oslo kan derfor dra tilbake 
når hudundervisningen begynner.  
Eksamen: Tas i Oslo 
 
Tilbys om høsten. 
TROMSØ (7.semester) OSLO (9.semester) 
Gynekologi, obstetrikk, livsløp (basalfag og 
klinisk undervisning) 

Gynekologi/obstetrikk, pediatri (basalfag og 
klinisk undervisning) 

 
Studenter fra Oslo får også undervisning i geriatri. 
Eksamen: Tas i Oslo. 
 
TRONDHEIM: 
 
Tilbys høst og vår. 
TRONDHEIM (2A) OSLO 



Øre-nese-hals, øye, nevrologi (klinisk) Øre-nese-hals, øye, CNS/nevrologi (basalfag 
og klinikk) 

Oslostudentene må lese basalfagene selv. (De som reiser om høsten kan eventuelt følge 
basalundervisningen om høsten med 1C)  
Eksamen: Tas i Oslo. 
 
Tilbys både høst og vår 
TRONDHEIM (2D) OSLO (9.semester) 
Kvinnesykdommer, pediatri, gynekologi, 
obstetrikk, ortopedi, reumatologi ( Klinisk 
undervisning.) 

Gynekologi/obstetrikk, pediatri. (Basalfag og 
klinikk) 

 
Oslostudentene må lese basalfag i gynekologi/obstetrikk og pediatri på forhånd. De som 
utveksler om høsten kan ta demonstrasjoner i anatomi sammen med 1C. Ellers kan studentene 
på egen hånd kontakte patologisk avdeling.   
Eksamen: Tas i Oslo 
 
Tilbys høst og vår. 
TRONDHEIM (2B og 2C) OSLO (5. semester) 
Hjerte, lunge, blod, GI (nyre med 2C) 
Klinisk undervisning 

Hjerte, lunge, nyre, urologi. 
Klinisk undervisning 

 
Hjerte, lunge og blod følges med 2B, nyre med 2C. Tilsvarende gjøres av 
utvekslingsstudenter fra utlandet.  
Eksamen: Tas i Oslo 
 
 
 
Muligheter for utveksling for studenter fra Tromsø 
 
BERGEN: 
Tilbys om våren 
BERGEN (B-kull, 4.året, vår) TROMSØ (vår 2.året) 
Øre-nese-hals, øye, hud, nevrologi (klinisk 
undervisning) 

Øye, øre-nese-hals, CNS, hud (basalfag og 
klinikk) 

 
Forutsetninger for studenter fra Tromsø: Tromsøstudentene er selv ansvarlige for å lese 
basalfag. Basalfagsundervisningen i CNS kan eventuelt dekkes inn ved at studentene fra 
Tromsø deltar på basalfagsundervisningen og disseksjonen som holdes for 2.året.  
Eksamen: Tas i Tromsø.  
 
Tilbys om høsten 
BERGEN (5.semester, A-kull) TROMSØ (høst 3.året) 
Grunnkurs klinikk, allmennmedisin, 
kirurgi/medisin på Harladsplass Sykehus 
(klinikk og journalopptak) 

Topografi, respirasjon, hjerte/kar (gastrologi) 
(basalfag og klinisk undervisning, 
journalopptak)  

 
På grunn av uketjeneste i Tromsø dekkes mange av de samme emnene inn i undervisningen. 
Tromsøstudentene trenger også basalfagsundervisning. Dette kan dekkes inn ved at de kan 
delta på basalfagsundervisningen, med disseksjon, som går for 2. året, Organblokk 1.  



Eksamen: Tas i Tromsø 
 
OSLO:  
Tilbys om våren 
OSLO (7.semester)  TROMSØ (4.semester) 
Øye, øre-nese-hals, nevrologi (basalfag og 
klinikk) 

Øye, øre-nese-hals, CNS, hud (basalfag og 
klinikk) 

  
Forutsetning for studenter fra Tromsø: Studentene reiser til Tromsø for å få med seg 
hudundervisningen som er lagt til slutten av semesteret.  
Eksamen: Tas i Tromsø 
 
Tilbys om høsten 
OSLO (9.semester) TROMSØ (7.semester)  
Gynekologi/ obstetrikk, pediatri (basalfag og 
klinikk) 

Gynekologi/obstetrikk, livsløp (basalfag og 
klinikk) 

 
Forutsetninger for studenter fra Tromsø: Undervisning i geriatri dekkes inn på egen hånd.   
Eksamen: Tas i Tromsø 
 
TRONDHEIM:  
 
Tilbys om våren 
TRONDHEIM (2A) TROMSØ (vår 2.året) 
Øye, øre-nese-hals, nevrologi (klinikk) Øye, øre-nese-hals, CNS, hud (basalfag og 

klinikk) 
 
Forutsetninger: Hele semesteret kan tas i Trondheim med unntak av siste 4 uker, når hud 
undervises i Tromsø. Studentene må selv få med seg hjernedisseksjon i Trondheim. Studenter 
fra Tromsø må lese basalfag selv.  
Eksamen: Tas i Tromsø. 
 
Tilbys om høsten 
TRONDHEIM (2B) TROMSØ (høst 3.året) 
Hjerte, lunge, gastrologi, hematologi 
(klinikk, journalopptak) 

Hjerte, lunge, gastrologi, topografi (basalfag 
og klinikk, journalopptak) 

 
Forutsetninger: Tromsøstudentene må selv lese normalfysiologien. Topografikurset dekkes 
inn i uketjenesten i Trondheim.  
Eksamen: Tas i Tromsø. 
 
Tilbys om høsten.  
TRONDHEIM (2D) TROMSØ (høst 4.året) 
Gynekologi/obstetrikk, ortopedi, 
barnepsykiatri, reumatologi, pediatri, 
akuttmedisin. (klinisk undervisning) 

Gynekologi/obstetrikk, pediatri, geriatri, 
valgfri (4 uker) 
(basalfag og klinikk) 

 
Forutsetninger: Tromsøstudentene må ta geriatri med 2A og har undervisning i 
valgfriperioden sin.  Tromsøstudentene må lese basalfag selv.  
Eksamen: Tas i Tromsø.  



 
Muligheter for utveksling for studenter fra Trondheim 
 
TROMSØ:  
 
Tilbys om våren 
TROMSØ (vår 2.året) TRONDHEIM (2A) 
Øye, øre-nese-hals, CNS, hud (basalfag og 
klinikk) 

Øye, øre-nese-hals, nevrologi (klinikk) 

 
Studentene fra Trondheim kan reise til Trondheim siste 4 uker og ta undervisning der. 
(Erstatter hudundervisningen i Tromsø) 
Eksamen: Tas i Trondheim 
 
OSLO: 
Tilbys høst og vår 
OSLO (7.semester) TRONDHEIM (2A) 
Øre-nese-hals, øye, CNS/nevrologi (basalfag 
og klinikk) 

Øre-nese-hals, øye, nevrologi (klinikk) 

 
Eksamen: Tas i Trondheim 
 
BERGEN: 
 
Tilbys vår og høst 
BERGEN (4.året høst og vår) TRONDHEIM (2A) 
Nevrologi, øre-nese-hals, hud, øye (klinikk) Nevrologi, øye, øre-nese-hals (klinikk) 
 
Studentene fra Trondheim får tilbud om hudundervisning i Bergen.  
Eksamen: Tas i Trondheim 
 
Tilbys om høsten 
BERGEN (høst siste året) TRONDHEIM (høsten 6.året) 
Allmennmedisin, forebyggende medisin, 
sosialmedisin, utplassering 4 uker 

Miljø og samfunnsmedisin, utplassering 6 
uker 

 
Studenter fra Trondheim reiser tilbake når eksamen starter i Bergen i november. De følger 
undervisning i Internasjonal Helse med mer i Trondheim.  
Eksamen: Tas i Trondheim.  
 
Muligheter for utveksling for studenter i Bergen 
 
OSLO:  
Tilbys om høsten 
OSLO (3.semester) BERGEN (3.semester) 
Signalsystemer, sirkulasjon/respirasjon1, 
blod, immunologi, mikrobiologi, syre/base 
(nyre) (basalfag, litt klinikk)  

Nyre, gastrologi, hjerte, lunge. (anatomi, 
fysiologi, organbiokjemi med immunologi) 

 



Forutsetninger for studenter fra Bergen: Studentene må delta på disseksjon med 9.semester i 
Oslo. Histologikurs og fysiologikurs tas i Oslo.  
Eksamen: Organblokk1 eksamen tas i Bergen.  
 
Tilbys høst og vår 
OSLO (7.semester) BERGEN (7.semester) 
Motoriske og sensoriske systemer, øre-nese-
hals, øye 

Øre-nese-hals, øye, hud, nevrologi 

 
Forutsetninger for studenter fra Bergen: Muligheter for å delta på hudundervisningen med 
6.semester.  
Eksamen: Alle eksamener tas i Bergen. Mulighet for å ta 7.semesters eksamen i Oslo bør 
vurderes.  
 
TROMSØ:  
Tilbys om høsten 
TROMSØ (høst 3.året) BERGEN (høst 3.året, A-kull) 
Topografi, respirasjon, hjerte/kar (gastrologi) 
(basalfag og klinikk) 

Grunnkurs klinikk, allmennmedisin, 
kirurgi/medisin på Harladsplass Sykehus 

 
Begrunnelse: Tromsø har uketjeneste og klinisk undervisning i emnene. Dette dekkes inn i 
kirurgi og medisin på Haraldsplass Sykehus.  
Eksamen: Bergensstudentene tar eksamen i disse fagene på siste semester.  
 
Tilbys om våren 
TROMSØ (vår 2.året) BERGEN ( vår 4.året, B-kull) 
Øye, øre-nese-hals, CNS, valgfri (3,5 uker), 
hud (basalfag og klinikk) 

Øye, øre-nese-hals, nevrologi, hud (klinikk) 

 
Eksamen: Eksamen i alle 4 fag tas i Bergen. Studentene velger selv om de vil ta alle på en 
gang eller reise til Bergen midt i semesteret og ta halvparten da. 
 
TRONDHEIM:  
 
Tilbys høst og vår 
TRONDHEIM (2A) BERGEN (7.semester) 
Nevrologi, øye, øre-nese-hals (klinisk) Nevrologi, hud, øye, øre-nese-hals (klinisk) 
 
Forutsetninger: Får ta 4 uker hud og 3 uker uketjeneste med 2C. 
Eksamen: Eksamen i alle 4 fag tas i Bergen. Studentene velger selv om de vil ta alle på ei 
gang eller reise til Bergen midt i semesteret og ta halvparten da.  
 
Tilbys om høsten 
TRONDHEIM (3C) BERGEN (høst 11. semester, A-kull) 
Miljø og samfunnsmedisin, 6 uker 
utplassering 

Allmennmedisin, forebyggende medisin, 
sosialmedisin, 4 uker utplassering 

 
Fra medio november har Trondheim kurs i Internasjonal Helse. Da reiser studenter fra Bergen 
tilbake og tar eksamen i Bergen. Disse kursene kommer neste semester i Bergen. 
Eksamen: Tas i Bergen.  


