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Rapport:
Pga tidspunktet for tildeling ble det ikke mulig å utvikle ny eksamensform ferdig til
gjennomføring juni 2015. I april 2015 var Halvorsen fra UiT og Holst fra UiB på studiebesøk
på University of East Anglia (UEA), Norwich, UK der det gjennomføres OSCE for 160
farmasistudenter og der man har lang erfaring med dette. Besøket var svært nyttig og vi fikk
anledning til å overvære gjennomføring av eksamen, høre skuespillernes erfaring med å
være «pasienter» og diskutere gjennomføring og vurdering med underviserne. Vi fikk også
med oss hjem beskrivelser av praktisk gjennomføring, oppgaver, vurderingsskjemaer,
referanser til validerte metoder for vurdering og mye annet.
I løpet av høsten 2015 har Kjome og Holst ved UiB i samarbeid med Halvorsen og Nilsen
ved UiT utarbeidet et opplegg for OSCE-eksamen for farmasistudenter etter studieopphold
(praksis) i apotek. Vi har utarbeidet oppgaver og jobbet med å løse praktiske utfordringer i
gjennomføringen. Maler for alle dokumenter er utarbeidet. Det var tilsynelatende en
utfordring å få et system for tidtaking (studentene skal ha 10 minutter til å løse en oppgave,
så 1 minutt til å flytte seg til neste stasjon osv), men kolleger ved UEA har løst dette i
PowerPoint og vi vil jobbe for å få til det samme.
2 personer med farmasifaglig kompetanse, men ikke ansatt på UiB, er rekruttert som
«pasienter» til gjennomføringen ved UiB. En person til trengs, men vi forventer å finne
vedkommende i miljøet på Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Sensorer til å høre
på to av oppgavene trengs også samt eksamensvakter.
Eksamen vil bli gjennomført 14.6.16 på begge universitet og med samme oppgaver, da
emnene FARM204 (UiB) og FAR-2501 (UiT) begge fører til at studentene får
ekspedisjonsrett i apotek, noe som betyr at de kan stå ansvarlige for utlevering av legemidler
etter resept. Vi vurderer det derfor som ønskelig at de er vurdert mest mulig likt, altså er «like
bra» uansett hvor de har tatt utdanning. Halvorsen kommer til UiB som ekstern sensor og
Holst til UiT.
At eksamen ikke er gjennomført, betyr også at ikke alle tildelte midler er brukt ennå, men at
de vil bli det i løpet av våren 2016.
Bruk av midlane:
Midlertidig rapportering nå.
Vi ber om lov til å rapportere dette endelig i løpet av høsten 2016 eller til neste års frist, siden
prosjektet ikke er avsluttet.
Til nå har en person fra Tromsø og en person fra Bergen vært på studieopphold i Norwich for
å observere. Se foreløpig regnskap nedenfor.
Resultat/funn i forhold til målsetting:
Som beskrevet i søknaden vil evaluering bli gjennomført etter eksamen er avviklet,
elektronisk umiddelbart etter eksamen og et møte med alle studenter i august 2016.
Evaluering med sensorer og skuespillere vil bli gjennomført umiddelbart etter eksamen.
Vi ber derfor om lov til å rapportere dette i løpet av høsten 2016 eller til neste års frist.

Korleis vil instituttet/fagmiljøet følgje opp resultata:
Vi ber om lov til å rapportere dette i løpet av høsten 2016 eller til neste års frist.
Korleis kan resultata overførast til andre miljø (inkl. kontaktperson):
Vi ber om lov til å rapportere dette i løpet av høsten 2016 eller til neste års frist.
Kontaktperson:
Lone Holst, lone.holst@farm.uib.no, Tlf: 55 58 61 52
Rekneskap:
Merknad i tilfelle det er endringar i forhold til budsjett:
Midlertidig rapportering nå.
Vi ber om lov til å rapportere dette endelig i løpet av høsten 2016 eller til neste års frist.
Kostnadsoverslag fra søknad:
Utgiftspunkt

Nkr

2 reiser for 1 person Norwich-Bergen

12000

4 netter for en person på hotell i Bergen

15000

2 reiser for 2 personer Tromsø-Bergen

20000

2 x 1 natt for 2 personer på hotell i Bergen

15000

2 reiser for 2 personer Bergen-Tromsø

20000

2 x 1 natt for 2 personer på hotell i Tromsø

15000

Kostgodtgjørelse mm for ovennevnte reiser

15000

Lønn* til 3 «kunder/pasienter»

7000

Reiseutgifter for 3 «kunder/pasienter»

1000

SUM

120000

* Dette er ikke lønn til eget personale, men sammenlignbart med materialer til eksamen, da denne ikke kan gjennomføres uten.
Forbruk i 2015
Utgiftspunkt

Nkr

1 reise for 1 person Bergen – Norwich inkl. hotell
1 reise for 1 person Tromsø – Norwich inkl. hotell

Merknad:

18611

