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Saksliste 

 

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

 

Sak 02/16:  Referat fra styringsgruppemøtet 17.12.2015 

 

Vedtak:  Referatet ble godkjent.  

 

 

Sak 03/16 Status for Oslo 2014 

 

 Redegjørelsen for status ble tatt til orientering.  

 

 Prosjektet utarbeider en oversikt over studiet som vil gi ansatte og studenter en 

visuell fremstilling av studiet i sin helhet. 
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Sak 04/16: Eksamenskvalitet og innføring av graderte karakterer 

 

Rapport fra arbeidsgruppen ble gjennomgått.  Kristin Wium påpekte at OSCE i 

modul 6 burde vært beskrevet som bestått/ikke bestått i oppsummeringen. 

 

Til punkt 1.5 i rapporten ble det fremhevet at det i arbeidet med å gå fra 

sertifiseringseksamen til diskrimineringseksamen vil være nødvendig med støtte og 

veiledning til eksamenskommisjonene.  

 

Til punkt 1.6 ble det understreket at det i kommunikasjonen med 

eksamenskommisjonene må skapes en tydelig bevissthet i eksamenskommisjonen 

om vanskelighetsgrad. En 55% grense med hensyn til sertifisering endrer ikke de 

faglige krav til kandidaten.  

 

Til punkt 3.2 om arbeidsgruppens anbefalinger er det enighet om å endre OSCE på 

modul 6 og Mini-Cex på modul 8 til bestått/ikke bestått. Det er også uttrykt noe 

bekymring rundt muligheten for å sikre en god nok kvalitetssikring av muntlig 

eksamen på modul 4 og 5. 

 

Til punkt 5.1 er det behov for en utsettelse av implementeringstidspunkt for modul 1, 

modul 2 og modul 3 med et halvt år. 

 

Vedtak:  Styringsgruppen stiller seg bak rapporten fra arbeidsgruppen som et rammeverk for  

  den videre prosessen med å kvalitetssikre og implementere graderte karakterer i  

medisinstudiet med følgende revisjoner: Punkt 3.2. tabell over arbeidsgruppens 

anbefalinger er oppdatert og punkt 5.1 tidsplan for implementering er oppdatert, se 

vedlegg.    

Styringsgruppen stiller seg bak prosessbeskrivelsen som en skisse for arbeidet  

videre. 

 

Sak 05/16:   Eventuelt 

 

Ingen saker 
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Vedlegg til vedtak i sak 04/16 

Til punkt 3.2 i rapporten 

Tabell 1: Oversikt over arbeidsgruppens anbefalinger – revidert etter 

styringsgruppemøte 

Modul 1:  Anbefaling 

• Blokk 1: Skriftlig eksamen i statistikk, helse, biologi og samfunn 

(essay eller kortsvarspørsmål, utregningsoppgaver og bruk av 

formelverk)  

A-F 

• Blokk 2: Skriftlig eksamen i cellebiologi (essay eller kortsvarspørsmål, 

oppsett av reaksjonsligninger) 

A-F 

• Blokk 3: Skriftlig, digital eksamen i 

blod/immunologi/mikrobiologi/thorax 

A-F 

Modul 2:   

• Muntlig eksamen i anatomi  A-F 

• Skriftlig, digital eksamen i fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi A-F 

• Strukturert muntlig eksamen (5 stasjoner) i propedeutikk, 

førstehjelp, atferdsfag og etikk 

Bestått/ikke-

bestått 

Modul 3:   

• Skriftlig digital eksamen I (indremedisin, kirurgi, anestesiologi, 

farmasi, radiologi og klinisk biokjemi) 

A-F 

• Skriftlig digital eksamen II (patologi, hud- og veneriske sykdommer, 

immunologi, mikrobiologi og ernæring) 

A-F 

• Klinisk muntlig eksamen/OSCE (kliniske fag, hud- og veneriske 

sykdommer, atferdsfag) 

Bestått/ikke-

bestått 

Modul 4:  

• Skriftlig, digital eksamen i nevrologi, øre-nese-hals, øyesykdommer, 

allmennmedisin, parakliniske fag 

A-F 

• Klinisk muntlig eksamen (50 % nevrologi, 25 % øye, 25 % ØNH) A-F 

Modul 5:  

• Skriftlig eksamen i psykiatriske fag, rettsmedisin, allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og medisinsk etikk. 

A-F 

• Skriftlig digital eksamen i farmakologi A-F 

• Klinisk muntlig eksamen (4/6 psykiatri, 1/6 allmennmedisin, 1/6 

samfunnsmedisin) 

A-F 
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Modul 6:   

• Skriftlig, digital eksamen for alle fag i modulen 

(gynekologi/obstetrikk, pediatri, patologi, samfunnsmedisin, 

allmennmedisin, medisinsk etikk, farmakologi, atferdsfag, klinisk 

biokjemi, genetikk, psykiatri)  

A-F 

• OSCE (gynekologi/obstetrikk, pediatri, patologi) Bestått/ikke-

bestått 

Modul 7:  

• Skriftlig, digital eksamen med noen short-essay-spørsmål i 

samfunnsmedisin, allmennmedisin, KLoK og medisinsk etikk  

A-F 

Modul 8:   

• Skriftlig, digital eksamen  A-F 

• OSCE A-F 

• Mini-CEX Bestått/ikke-

bestått 

Prosjektoppgaven  Bestått/ikke-

bestått 

 

Markert med rødt – styringsgruppa er usikker på om disse eksamener bør vurderes med A-F-skala. 

 

 

 

 

Til punkt 5.1 i rapporten: 

Tabell 2: Anbefalt implementeringsplan – revidert etter styringsgruppemøte 

Kull M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

H-14    X X X X X 

V-15    X X X X X 

H-15    X X X X X 

V-16   X X X X X X 

H-16  X X X X X X X 

V-17 X X X X X X X X 

 


