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Hva er legenes profesjonskompetanse?



Hva kjennetegner en god 
lege?

https://www.polleverywhere.com/free_text_polls/kh0LwAgmn2dlIz3KkFoW4


Overordnet mål er å heve kvaliteten av utdanning  
og  vurdering  i medis in og  hels efag  til pas ientens  

bes te
Photo by Aditya Romansa on Unsplash

Sikre at studenten etter seks 
år går ut fra studiet med den 
samlede, helhetlige 
kompetanse som forventes 
av en nyutdannet lege



Gjør
Praksis, miniCEX

Viser hvordan
Stasjonseksamen (OSKE),  

konsultasjonseksamen

Vet hvordan - kompetanse
Flervalgsoppgaver, kortsvarsoppgaver, essay, 

tidligere muntlig eksamen

Vet/kan - kunnskap 
Flervalgsoppgaver, tidligere muntlig eksamen

George E. Millers rammeverk for klinisk kompetanse – Millers 
pyramide
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Evalueringsformene skal gjenspeile kunnskapen som testes

Evalueringen skal (helst) foregå i autentiske settinger

Evalueringen skal (helst) fremme læring

Evalueringen skal (helst) inneholde tilbakemelding



Vårt summative vurderingsprogram
siden 1993/2006/2016

Flervalgsoppgaver

MCQ utgjør 60 % av alle 

skriftlige eksamener, omtrent 

120 spørsmål/eksamen. Vi 

lager 1200 MCQ hvert år.

Kortsvarsoppgaver

40 % av hver eksamen. Fire 

problemer som består av 5-7 

spørsmål hver.

Kommunikasjonseksamen

Lege-pasient kurset starter i 1. 

studieår og avsluttes i 2. 

studieår. Etter dette har de en 

kommunikasjonseksamen.

Objektiv strukturert klinisk

eksamen
Siden 2016 har vi en 8-stasjons 

OSKE på 1. og 3. studieår og 2 

OSKE på 4. studieår. Hver 

stasjon 8 + 2 minutter.

Langkasuseksamen

I siste semester på 6. studieår 

har vi to langkasus 

eksaminasjoner på 1,5 time 

hver. En i indremedisin, kirurgi 

eller allmennmedisin, OG en i 

ett av de andre kliniske 

fagene. 

Skriftlig eksamen Muntlig-praktisk eksamen



Kommunikasjonseksamen



å ta opp en 
sykehis torie«Simulert» innkomst/besøk på 
sykehus eller i 
allmennpraksis. 

Skuespiller eller 
skuespillerstudent. 

S tudenten evalueres  i  

kommunikas jons teknik
kVi vil se at man greier å 
gjennomføre en god 
pasientrettet samtale etter 
gode 
kommunikasjonsprinsipper.

om pas ientkontakten

Skuespiller og lege-
eksaminator vurderer 
samspillet. 

om bruk av språk 

Bruk av åpne spørsmål? 
Invitere pasienten til å fortelle 
selv? Avklare forventninger, 
følelser osv?

om forbedring s områder

Spesifikk og informativ 
tilbakemelding som skal 
fremme læring. 

K ommunikas jons eks amen
på andre studieår

S tudenten får tilbakemelding



Objektiv strukturert klinisk eksaminasjon (OSKE)



Professor Ronald Harden OBE MD FRCP (GLAS.) FRCS (ED.) FRCPC
University of Dundee, Skottland

www.mededpublish.com



Objektiv strukturert klinisk eksaminasjon
på første, tredje og fjerde studieår

Tester ferdigheter, kommunikasjon og 

undersøkelsesteknikk

Hele kullet (135) eksamineres samme dag

3-4 parallelle sløyfer

10-11 stasjoner á 8 minutter, hvorav 2-3 hvilestasjoner

Eksempelvideoer på YouTube:

Søk etter NTNU OSKE video



Blodsykdommer Bildediagnostikk Kommunikasjon Hjerte-lungeredning

PausePause

HjerneslagØyesykdommerHjertesykdommerØre-nese-hals

8’ 8’ 8’ 8’

8’8’

8’ 8’ 8’ 8’

2’ 2’ 2’

2’ 2’ 2’

2’

2’

2’

2’

Opptak av sykehistorie

Klinisk undersøkelse

Praktisk ferdighet







Friske frivillige privatpersoner



Langkasuseksamen – avsluttende eksamen



ta opp en sykehistorie

«Simulert» innkomst/besøk på 
sykehus eller i 
allmennpraksis. Virkelig 
pasient med et virkelig 
problem. 

Studenten evalueres i å 

undersøke en pasient

Vi vil se at man greier å 
gjennomføre en generell 
eller målrettet undersøkelse.

tolke symptomer og 
funnMens man ved OSKE kan 
være en maskin til å 
gjennomføre en 
undersøkelse eller ta opp en 
sykehistorie, må man med 
langkasus også fortolke funn.

foreslå 
differensialdiagnoserBasert på sykehistorie, 
undersøkelse og fortolkning 
bør man kunne komme opp 
med sannsynlige diagnoser 
for pasienten.

foreslå 
utredning/ behandlingBasert på aktuelle diagnoser 
diskutere videre utredning, 
behandling og oppfølging av 
pasienten

vise breddeforståelse

Vise at man også har 
kunnskaper på andre 
områder i feltet man blir 
testet ut. Dette kan ofte 
testes enten ved å følge 
differensial-diagnoser eller 
spørre bredere

Langkasuseksamen
på siste studieår



Studenter svært fornøyd
Omfatter sentrale spørsmål og/ eller praktiske 
oppgaver

Jeg får vist hva jeg kan til muntlig-praktisk eksamen?

Jeg fikk god tilbakemelding fra eksaminator og/ eller 
sensor?

småfag

storfag

0 6

0 6

5,3

5,2

småfag

storfag

0 6

0 6

4,5

5,0

småfag

storfag

6

6

4,8

5,4

0

0

Langkasuseksamen neste 

eksamensform som vil få en 

revisjon



Vi dreier nå fra god summativ vurdering til 
mer formativ vurdering – for å fremme læring

Progresjonstesting 

hver måned

Formativ student-

dreven OSKE

Mini-Clinical Evaulation

Excercise (CEX) i praksis



Studentdrevet formativ OSKE



En treningsarena med kollegatilbakemelding
For læring av kliniske ferdigheter

Studentene lager selv oppgaver 

etter fakultetets mal for OSKE 

oppgaver. Leser gjennom 

hverandres oppgaver og forbedrer 

disse før gjennomføring

Studentlaget

Fakultetet legger til rett for tid og 

sted og utstyr for at den formative 

OSKE kan gjennomføres. 

Fakultetsstøttet

Studentene setter opp 

treningssløyfer med OSKE på 

bestemte tidspunkt. De som vil 

delta melder seg på.

Studentdrevet

Studentene gir hverandre 

tilbakemelding på hva de gjør 

godt og hva de kan gjøre bedre.

Studenttilbakemelding

En treningsarena med tilbakemelding



Mini-CEX: Mini Clinical Evaluation Exercise



Vurdere studenter i praksis i en travel hverdag

Studenter på utplassering

Studenter som er på 5. 

studieår 

Er utplassert 4 måneder i 

lokalsykehus i Midt-Norge

Får generelt lite tilbakemelding 

i sitt utplasseringsopphold

Format laget for å la seg gjennomføre på 

5-15 minutter

Lege ser på at studenten

Tar opp sykehistorie,

undersøker pasienten, ELLER

gjennomfører klinisk ferdighet

Fokus på at studenten skal få konstruktiv 

tilbakemelding

Mål om 8-12 slike i løpet av 

praksisperioden

Undersøke om dette har noe for seg og 

ikke minst om det er gjennomførbart

Bruke mini-CEX til å gi studentene rask og nyttig tilbakemelding



StokkingTesting Intervall

Vi ønsker derfor å undersøke om disse 
tre konseptene kan brukes i 

medisinstudiet og se om dette fører til 
økt læring og langtidsretensjon av 

kunnskap.

Hvordan lærer studentene best?
- finne nøklene til langtidslæring



A daptiv formativ prog res jons tes ting
gjennom hele s tudieåret

25 blandede spørs mål fra semes teret

Hver 3. uke ny tes t
Tilg jeng elig  i 1 uke

25 blandede spørs mål fra semes teret
(+ 10 spørs mål fra forrig e semes ter)

Hver 3. uke ny tes t
Tilg jeng elig  i 1 uke

Sis te tes t

Adaptiv tes t med n 
antall spørs mål i det 

man har svært dårlig s t 
på



Resultatoversikt

September Oktober November Desember Januar Februar Mars April

25 %

50 %

75 %

100 %

Progresjonsbarometer

Svært bra! Du ligger 

an til å gjøre det 

bedre enn målet du 

satte deg!

Bra! Du ligger an til å 

nå målet du satte 

deg!

Forbedring mulig! Du 

ligger an til å gjøre 

det dårligere enn 

målet du satte deg.



Tilbakemelding til studentene



Tilbakemelding for å fremme læring

Sendes ut etter eksamen. Fra studieåret 2016/2017 er det 
obligatorisk å legge inn begrunnelse for riktig svar til alle 
flervalgsoppgaver.

Personlig rapport

Etter at sensur foreligger legger vi ut på internett en rapport 
om hvordan studentene har gjort det i forhold til sine 
medstudenter. 

Faglig diskusjon rundt problemer

Studentenes eksamensappell sikrer en faglig dialog mellom 
studenter og undervisere om oppgaver med mulig flere beste 
svar.

Årsrapport

Hver sommer utgis en årsrapport som gir dere statistikk rundt 
hver eksamen og hvilke endringer som har skjedd og hvilke 
som kommer i neste studieår.

Studentenes eksamensappell



Eksamensevaluering
alle eksamener



@NTNU_CAME



SPØRSMÅL?

Marie Thoresen
marie.thoresen@ntnu.no

Photo by Owen Beard on Unsplash
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https://unsplash.com/photos/DK8jXx1B-1c?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/doctor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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