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Møteinnkalling 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

8. september 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere: 

Sverre Arne Sande (Marianne Hiorth) 

Anders Åsberg (Hege Christensen) 

Berit Smestad Paulsen (Trond Vidar Hansen) 

Siri Johannesen  
Natasa Nikolic (Bjørn Oddvar Strøm) 

Camilla Lavoll (Kathrine Martinsen) 

Thea Anine Strøm Halden (Katrine Martinsen) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 40/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

 

Sak-PR 41/10  Referat fra møtet 08.06.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Orienteringssaker: 
 
- Forbedring av ikke bestått masteroppgave våren 2010 

  Ny innleveringsfrist: 18. oktober 2010. 

 -Forlenget permisjon pga sykdom til semesterstart høsten 2011.  

-Permisjon til semesterstart våren 2011  

-Permisjon til semesterstart høsten 2011. 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 36/10 Gjennomgang av emnebeskrivelser på 1.avd. og krav til forkunnskaper.  
  Arbeidet er ikke avsluttet, men forslaget fremlegges på møte 19.oktober. 

 

Sak-PR 38/10 Nedleggelse av rekrutteringsutvalget ved FAI 
  Anmodning om nedleggelse av rekrutteringsutvalget oversendt MN-fakultetet pr e-post 

  17.06.10. 

 

Vedtakssaker: 

 
Sak-PR 16/10 Fleksibel studieordning – sak fra instituttstyret (Sak 14/10).  
  

Bakgrunn: Utgangspunktet må være at en bachelorgrad skal være på 180 studiepoeng. 

Et punkt som ikke er avklart er hvorvidt vi kan få fritak fra kravet om at en bachelorgrad 

ved UiO skal inkludere Ex.phil. Programrådet bør derfor angi overfor styret hvor denne 

evt. skal plasseres. Utgangspunktet for tildelingen må være at graden skal oppnås ved at 

studentene gjennomfører de tre første årene av den ordinære studieplanen for det 5-årige 

masterstudiet i farmasi. Dette gir oss to muligheter: 

 Hvis vi ønsker å beholde vår nåværende studieplan, vil bachelorgraden være uten 

apotekpraksis, og må bli en bachelor i legemiddelvitenskap. For å kunne oppnå 

autorisasjon som reseptarfarmasøyt må bachelorkandidatene da gjennomføre en 

praksisperiode i ettertid. 

 Alternativet er å forskyve et visst minimum av apotekpraksis (for eksempel 15 sp) inn i 

de tre første årene.  Dette må kompenseres med at et emne av tilsvarende størrelse flyttes 
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opp som et fellesfag i 2. avdeling. Det innebærer også at første del av praksis-perioden 

må avsluttes med en evaluering, men gir mulighet for at 2. del gjennomføres med 

autorisasjon som reseptarfarmasøyt. 

 

Forslag til vedtak: 

De skisserte modeller oversendes instituttstyret 

 

 

Sak-PR 42/10 Gjennomgang av undervisning i galenisk farmasi ved Farmasøytisk institutt  
  

Bakgrunn: Sak-PR 28/10 ble behandlet av Programrådet ved FAI i møte 18. mai 2010, og følgende  

  vedtak ble fattet: ”For høsten 2010 vedtar Programrådet å åpne for 4 timers eksamen i 

  FRM3010. Programrådet forutsetter at fagmiljøet samtidig foretar en gjennomgang av  

  sine emner med henblikk på fordeling av temaer og omfang. Dette gjelder FRM2020,  

  FRM2030, FRM3000 og FRM3010”. 
  Fagmiljøet i galenisk farmasi har nå foretatt en gjennomgang ihht programrådets vedtak 

  over, og fremlegger i vedlagte notat sine konklusjoner. Fagmiljøet anmoder programrådet  

  at det fra 2011 innføres 2 eksamener/år i FRM2030, med ordinær prøve i april og 

  ny/utsatt prøve i august. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til fagmiljøets anmodning og vedtar at dispensasjonen fra normalreglene 

avsluttes og at FRM2030 fom 2011 har 2 eksamener/år, med ordinær prøve i april og ny/utsatt prøve i 

august. 

 

 

Sak-PR 43/10 Forslag til emnekomite for FRM5940V – Videregående farmakoterapi II  
  

Bakgrunn: Våren 2011 skal FRM5940V (20 sp) arrangeres, som det siste obligatoriske emnet for det 

  første kullet som ble tatt opp til masterstudiet i klinisk farmasi høsten 2009. 

   

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og oppnevner følgende personer til emnekomiteen for 

FRM5940V: 

                               Anders Åsberg, professor, avdeling for farmasøytisk biovitenskap, FAI 

                              Maren Nordsveen Davies, cand.pharm., PGDip in Clinical Pharmacy, 

                              Sykehusapotekene HF, Farmasøytiske tjenester, Ullevål. 

                              Merethe Nilsen, cand.pharm, MSc Clinical Pharmacy,  

                              Diakonhjemmets Sykehusapotek. 

                              Espen Molden, professor, avdeling for farmasøytisk biovitenskap, FAI og 

                              Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmets Sykehus (leder av komiteen) 

 

   

Sak-PR 44/10 Forslag til emnebeskrivelser for FRM5940V – Videregående farmakoterapi II  
  

Bakgrunn: Vedlagt følger forslag til emnebeskrivelse for FRM5940V  fra programansvarlig, 

professor Espen Molden. 

       

Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler det fremlagte forslaget til emnebeskrivelse for FRM5940V. 
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Sak-PR 45/10 Justering av opptakskrav til masterstudiet i klinisk farmasi  
 

Bakgrunn: Det er nå gjennomført to opptak til masterstudiet i klinisk farmasi. For opptakskomiteen  

                          har det vist seg vanskelig å vurdere tilleggsmomentet angående relevant yrkeserfaring 

   Det foreslås derfor at dette fjernes fra opptakskravet med virkning fra neste opptaket i 

                          i 2011 (søknadsfrist 15. april 2011). Denne justeringen støttes av opptakskomiteens leder 

  Professor Solveig Kristensen. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler det fremlagte forslaget til justering av opptakskrav til masterstudiet i klinisk 

farmasi. 

 

 

Sak-PR 46/10 Retningslinjer for endring av oppgaver i DUO 
 

Bakgrunn: Denne våren har vi erfart flere henvendelser fra studenter som har levert sin 

  masteroppgave i DUO innen fristen, men som ber om å få laste opp en ny versjon siden 

  ”margen har forskjøvet seg og tabellen er splittet opp” eller de har ”rettet på en  

  skrivefeil” eller ”lastet opp feil versjon” eller liknende. Studieadministrasjonen kan ikke       

  se at instituttet har noen retningslinjer for om dette skal tillates, og vil med dette be om at 

  Programrådet diskuterer hvordan dette skal håndteres i framtiden. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til studieadministrasjonens anbefaling og vedtar at alle studenter som ønsker å 

oppdatere/endre sin masteroppgave etter at den er levert i DUO må lage et Errata-blad som kan lastes 

opp i DUO sammen med oppgaven. 

 

 

Sak-PR 47/10 Endring av karakterkrav i norsk ifbm opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi 
  

Bakgrunn: Programrådet besluttet i møte 3. november 2009 (Sak-PR 51/09) følgende: 
”Programrådet slutter seg til forslaget til Programrådsleder og ber om at 

administrasjonen ved opptak gir tilbud om norsktest til alle studenter med karakteren ”3” 

eller dårligere i norsk.”. Utifra erfaringer som er gjort ifbm opptaket 2010 ønsker 

studieadministrasjonen i samråd med programrådsleder justering av ovennevnte vedtak. 

Karakteren ”3” eller dårligere i norsk, foreslås endret til:  ”med snittkarakterer dårligere 

enn 3”. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til studieadministrasjonens anmodning og vedtar følgende: 

Programrådet slutter seg til forslaget og ber administrasjonen ved opptak gi tilbud om norsktest for alle 

studenter med en gjennomsnittkarakter i norskfagene lavere enn ”3.0” 

 

 

Sak-PR 48/10 Tilsynssensors årsrapport for 2009 for FRM2020/2020R, FRM3040, FRM5710, 

FRM5750 og FRM5810. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet tar rapportene til etterretning. 
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Sak-PR 49/10 Oppfølging av PR37/10 – Reservering av masteroppgaver 

 

Bakgrunn: I møte 8. juni vedtok Programrådet for å åpne for muligheten for å reservere 

masteroppgave til en spesifikk student. Videre ble det vedtatt at ”Programrådet tar initiativ 

til utarbeidelse av regler/retningslinjer/administrative ordninger for den praktiske 

gjennomføringen”. Resultatet av programrådsleders diskusjon med studieadministrasjonen 

fremgår av vedlagte notat. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar forslaget til retningslinjer. 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 10/10 Søknad om tillatelse for å kunne begynne på FRM3000 og FRM3010 høsten 2010 

 

Sak-UU 11/10 Søknad om permisjon fra masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Sak-UU 12/10 Søknad om utsatt studiestart på masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Sak-UU 13/10 Søknad om tillatelse til å fortsette på studiet til tross for ikke bestått FRM3030 

 

Sak-UU 14/10 Søknad om å få følge undervisning og avlegge eksamen i FRM3020 til tross for  

ikke bestått FRM2030. 

 

 

 

Eventuelt; 
 

 

 

 

 

 

Møteplan for  høsten  2010: 

tirsdag 19. oktober, kl. 12.15 på Toms kontor 

onsdag 17. november 

tirsdag 7. desember 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

01.09.10 tc 
 


