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Møteinnkalling 
 

Sak-PR 1/18    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 2/19 Referat fra møte 10/12 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 
Sak PR 3/19 Sluttevaluering FARM1100 - H18 

 Farmasøytisk kjemi  

 

Forslag til vedtak:  

Emnet er fremdeles godt likt av studentene og arbeidet med å etablere omvendt undervisning 

fortsetter. Resultater og studentenes innsats blir derimot rapportert til å være dårligere enn vanlig. 

Årsaken er ikke kjent så derfor vanskelig å foreslå spesielle tiltak. Problemene med 

håndtegningsoppgaver i Inspera må løses, evt. må oppgavene utformes uten slike. 

 

Sak PR 4/19 Sluttevaluering FARM1110 – H18 
Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 

 

Forslag til vedtak:  

Emnet har gjennomført mange endringer basert på erfaringene fra første runde høsten 2017. Dette 

gjelder gjennomføring av kollokvier, prosjektoppgaver og nye seminarer. Studentenes vurdering av 

emnet var mye bedre høsten 2018 og de fleste opplevde slutteksamen som relevant. Likevel er det 

relativt mange stryk i emnet. Den dårligst vurderte undervisningsformen var prosjektframlegg og 

forslaget om at dette arrangeres som et mer studentaktivt seminar, støttes.     

 

 

Sak  PR 5/19- Sluttevaluering FARM1120 - H18 

Farmasøyten, pasienten og samfunnet 

 

Forslag til vedtak:  

Emnet får god evaluering av studentene i den felles semesterevalueringen. Likevel mange stryk. 

Forslaget om omgjøring av gruppebasert prosjektoppgave til individuell innlevering med lengre tid, 

støttes. 



 2 

 

 

 

 

Sak  PR 6/19 Sluttevaluering FARM 2100 – H18 

Legemiddelkjemi 

 

Forslag til vedtak: 

Det nye emnet i legemiddelkjemi ble gjennomført første gang høsten 18. Ifølge sluttevalueringen er 

studentene fornøyd og resultatene er gode (ingen stryk). Fordi dette er første gang det arrangeres 

laboratoriekurs i legemiddelkjemi ønsker Programrådet en mer eksplisitt evaluering av dette i neste 

runde. Både studenter og lærere på kurset må delta i evalueringen. 

 

 

 

Sak PR 7/19 Sluttevaluering FARM2110 – H18 

 Farmakoterapi 1 

 

Forslag til vedtak: 

Dette nye emnet i farmakoterapi ble avholdt for første gang høsten 2018. Sluttevalueringen viser at 

studentene er svært godt fornøyd og resultatene er gode (én stryk). Programrådet støtter forslagene 

om økt fokus på gruppedynamikk i PBL. Dette emnet hadde både skriftlig og muntlig eksamen. 

Erfaringene fra muntlig eksamen var så gode at man ønsker å bruke bare denne evalueringsformen. 

Dette støttes. 

 

 

 

Sak PR 8/19 Sluttevaluering FARM2120 – H18 

Legemiddelteknologi og biofarmasi 

 

Forslag til vedtak: 

Dette er et nytt emne som ble avholdt første gang høsten 18. Emnet har fått positive tilbakemeldinger 

men høsten ble også noe preget av dobbeltkjøring av emner fra gammel studieplan. Dette vil endre seg 

til H19. Faglig samarbeid og koordinering med legemiddelkjemi og farmakoterapi oppleves som 

positivt. Forslaget om flere seminar virker fornuftig.  

 

 

 

 

Sak PR 9/19 Sluttevaluering FRM4000 – H18 

Praktisk farmasi 

 

Forslag til vedtak:  

Dette emnet gjennomførte høsten 18 en pilot på OSCE-eksamen. Planen nå er å innføre dette som 

eksamensform i revidert studieplan. I påvente av dette gjennomføres en ny pilot høsten 19. 

Studentbarometeret 2018 ga negative tilbakemeldinger på praksisperioden. Det ble derfor avholdt et 

eget møte om dette, 27. februar 2019. I møtet ble det enighet om en rekke konkrete tiltak som man 

håper kan hjelpe. Programrådet støtter disse. 
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Sak PR 10/19- Endring i emnebeskrivelsen FARM3100 

Forslaget gjelder mindre omformuleringer i LUB’er og noen endringer i undervisningsformer. 

Forslag til vedtak: 

Forslaget støttes. 

 

Sak PR/11/19- Endring av emnebeskrivelsen for FARM3110 

Forslaget gjelder endring av undervisningsformer og eksamensform. 

Forslag til vedtak: 

Forslaget støttes. 

 

Sak PR 12/19- Endring av emnebeskrivelsen for FARM 3120 

Forslaget gjelder endringer i emnebeskrivelse både når det gjelder LUB’er , undervisning og 

eksamensform. 

Forslag til vedtak:  

Programrådet mener at LUB’en om misbruk og avhengighet bør beholdes. Dette temaet har en 

farmakologisk side som kan dekkes av FARM3110 f.eks. i forbindelse med omtalen av opioider. Men 

det er også viktig å få belyst de samfunnsmessige konsekvensene av rus og misbruk, f.eks. 

lovregulering, kostnader, LAR-behandling etc. Dette var antagelig årsaken til at denne LUB’en ble 

plassert i FARM3120. FARM3110 og FARM3120 oppfordres til å avtale hvordan de to emnene i 

fellesskap kan dekke dette temaet og neste år eventuelt komme tilbake med presiseringer i 

emnebeskrivelsene . Forøvrig støttes forslaget. 

 

Sak PR 13/19- Endring av emnebeskrivelsen for FARM1110 

Forslaget gjelder endring av undervisningsformer. 

Forslag til vedtak:  

Forslaget støttes. 

 

Sak PR 14/19- Endring av emnebeskrivelsen for FARM2110 

Forslaget gjelder endring av eksamensform. 

Forslag til vedtak:  

Forslaget støttes. 
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Sak PR 15/19 -  Emnebeskrivelse for overgangsemne for 3. året- FARM3190 

Dette er opprettelsen av det 4. overgangsemnet for studenter som har gjennomført de to første årene i 

gammel studieplan men har hatt permisjon fra 5. og 6. semester. Studentene vil fases inn på ny 

studieplan med en egen plan for 5. semester. Emnet FARM3190 inngår i dette. 

Forslag til vedtak: Forslaget til emnebeskrivelse støttes. 

Sak PR 16/19 - Eventuelt 


