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Fakultetsnotat 
 
 

Til: Det medisinske fakultets styre  

Med.fak.sak:  

Saksbehandler: Siri Høgseth 

Oslo, 17.april 2012 

 

Orientering til fakultetsstyret om endring av eksamensform i 6. semester av 

medisinstudiet: Klinisk/muntlig eksamen i indremedisin eller kirurgi for 

hele kullet 
 

Fra Oslo96 ble innført og til juni 2011 besto eksamen i 6. semester av klinisk/muntlig eksamen i 

hudsykdommer/ venerologi, indremedisin og kirurgi. Alle studenter hadde en eksamen, og 1/3 ble 

trukket ut i hvert fag. Denne ordningen utviklet seg til å bli ugunstig for hud/ venerologifaget, og 

fakultetet fikk rapporter om at faget ble nedprioritert av studentene. Fra og med vårsemesteret 2011 

ble det innført en ny stasjonseksamen i dermatologi og venerologi for alle medisinstudenter for å 

styrke dette faget.  

Muntlig/klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi er en mer omfattende eksamen, der 2/3 av kullet 

har blitt trukket ut i enten indremedisin eller kirurgi. Studentene blir prøvd i klinisk undersøkelse og 

kommunikasjon i tillegg til konkret sykdomslære. Det blir lagt vekt på å gi studentene tydelig 

tilbakemelding både på kliniske ferdigheter, atferd overfor pasienten og konkrete kunnskaper. Både 

lærere og studenter har tidligere uttrykt at det er beklagelig at ikke alle studentene får gjennomgå 

denne prøvesituasjonen, særlig siden dette er den eneste mulighet for en helhetlig klinisk eksamen i 

indremedisin eller kirurgi før avsluttende eksamen i 12. semester. 

Dekanatet foreslår å endre eksamensordningen i 6. semester i medisinstudiet fra våren 2012 slik at 

hele kullet både gjennomfører stasjonseksamen i hud/ venerologi, og samtidig kommer opp i 

muntlig/klinisk eksamen enten i kirurgi eller indremedisin. Det har blitt gjort en kartlegging av 

kapasiteten på sykehusene for å kunne gjennomføre dette. Denne kartleggingen har vist at det er 

gjennomførbart. 

 

Til orientering for fakultetsstyret:  

Ny eksamensform i 6. semester i medisinstudiet. 
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Eksamen i 6. semester består av: 

Stasjonseksamen i hudsykdommer/venerologi med 7 stasjoner. Innført fra juni 2011.  

Klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi for hele kullet. Innføres fra juni 2012. 

Dersom stasjonseksamen ikke bestås, består kontinuasjonseksamen i en muntlig/klinisk eksamen i 

hudsykdommer. 

Dersom klinisk/muntlig  eksamen  indremedisin/kirurgi ikke bestås, består kontinuasjonseksamen  i 

muntlig/klinisk eksaminasjon i indremedisin/kirurgi. 

 

 
 
 


