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INNLEDNING / INTRODUCTION:
Kort beskrivelse av emnet, inkl. studieprogramtilhørighet. Kommentarer om evt. oppfølging av tidligere
evalueringer.
SHORT COURSE DESCRIPTION, INCLUDING WHICH STUDENTS/CANDIDATES MAY ATTEND. COMMENTS TO CHANGES
BASED ON PRIOR EVALUATIONS.

Andre semester medisinstudiet (8 studiepoeng) er et obligatorisk emne for studenter på profesjonsstudiet i
medisin (PRMEDISIN, 160 studieplasser).
Emnet har 2 hoveddeler;
1. en introduksjon til det norske helsevesen, pasientkontakt og kommunikasjon som startet forsiktig
opp i studentenes første semester, men med hoveddelen tidlig i vårsemesteret, etterfulgt av
2. et intensivt kurs i bevegelsesapparatet og undersøkelse av dette helt på slutten av vårsemesteret.
For emnebeskrivelse, se http://uib.no/emne/MED2
Emnet gikk for første gang våren 2016. Da var det 154 vurderingsmeldte til emnet.
STATISTIKK / STATISTICS (admin.):
Antall vurderingsmeldte studenter:

Antall studenter møtt til eksamen:
154

GRADING
SCALE

Karakters
kala

NUMBER OF CANDIDATES REGISTERED
FOR EXAMINATION:

A:

153

NUMBER OF CANDIDATES ATTENDED
EXAMINATION:

B:

C:

D:

E:

F:

«A-F»
6

56

56

24

7

3

KOMMENTARER TIL KARAKTERFORDELINGEN / COMMENTS TO THE STATISTICS:
Emnerapporten utarbeides når sensuren etter ordinær eksamen i emnet er klar. For muntlige eksamener er
da resultatfordelingen endelig, men for skriftlige eksamener kan endelig resultatfordeling avvike noe om
evt. klagebehandling ikke er fullført.
THIS REPORT IS PREPARED AFTER ORDINARY EXAMINATION. FOR ORAL EXAMS, THE RESULTS ARE FINAL, FOR
WRITTEN EXAMS, THE FINAL GRADING DISTRIBUTION MAY DIFFER SLIGHTLY IF CANDIDATE COMPLAINTS/APPEALS
HAVE NOT BEEN PROCESSED.

Det var ubetydelige forskjeller mellom karakterene til de som hadde bare skriftlig eksamen og de som
hadde både skriftlig og muntlig eksamen. Det må bemerkes at ingen studenter ble trukket ut til muntlig

eksamen I pasientkontakt. De fleste studenter (60%) fikk en B (30%) eller C (30%) på eksamen; det er veldig
bra når strykegrensen er på 60% riktige av eksamen.
SAMMENDRAG AV STUDENTENE SINE TILBAKEMELDINGER / SUMMARY OF EVALUATIONS GIVEN BY THE
STUDENTS
Spørreundersøkelse via Mitt UiB, annen evaluering, tilbakemelding fra tillitsvalgte og/eller andre.
COURSE EVALUATION ON MY SPACE, OTHER EVALUATIONS, RESPONSES FROM THE STUDENT REPRESENTATIVES
AND/OR OTHERS.

Det ble gjennomført separate spørreundersøkelser for hver del av emnet. I tillegg ble det lagt inn noen
spørsmål om emnet som helhet og studentenes opplevelse av eget læringsutbytte i den siste spørreundersøkelsen som i hovedsak ellers dreide seg om Bevegelsesapparatet.
Pasientkontakt delen virker å ha styrket motivasjonen for studiet og fikk bra tilbakemeldinger. Studentene
setter stor pris på å ha et fag som omhandler kommunikasjon og medmenneskelighet. Litt mye repetisjon
og en del studenter kvidde seg for å snakke i plenum.
Bevegelsesapparatet er veldig viktig for profesjonsstudiet og ny faglærer hadde tatt over. Hun ble vurdert
som en veldig engasjert og entusiastisk foreleser. Kravene var hevet i forhold til tidligere år og dermed
andre eksamensspørsmål enn før. Disseksjonskursene gikk bra med noen småting som lett kan endres på.
Studentene opplevde kurset som vanskeligere enn før, men det ligger nå på et nivå som er internasjonalt
bra!

EMNEANSVARLIG SIN EVALUERING OG VURDERING / EVALUATION AND COMMENTS BY COURSE
COORDINATOR:
Faglæreres vurderinger av emnet.

TEACHER COMMENTS.

Eksempel: Kommentarer om praktisk gjennomføring, undervisnings- og vurderingsformer, evt. endringer
underveis, studieinformasjon på nett og Mitt UiB, litteraturtilgang, samt lokaler og utstyr.
EXAMPLE: COMMENTS ABOUT PRACTICAL IMPLEMENTATION, TEACHING AND ASSESSMENT METHODS, IF
NECESSARY. FUTURE CHANGES/CHANGES IN PROGRESS, STUDY INFORMATION ON THE INTERNET AND MY SPACE,
LITERATURE ACCESS, LOCALES AND EQUIPMENT.

Undervisere i PASKON ønsker å komme i gang tidlig i 1. semester og mener at opplegg er bra både for
underveistester og semestervurdering.
Bevegelsesapparatet delen av MED2 er bedre enn før, men har noen småting som lett kan rettes på. Ideen
med ukens nøtt er kjempebra!

MÅL FOR NESTE UNDERVISNINGSPERIODE – FORBEDRINGSTILTAK / PLANNED CHANGES FOR THE NEXT
TEACHING PERIOD – HOW TO BE BETTER:
Starte opp tidlig med PASKON i første semester.
Vurdere mulighet å avlegge eksamen i MEDOD2 før MED2 undervisningen starter. Kanskje ikke ta tilfeldige
studenter frem i plenum (dette er 1. års studenter).
Faglærer i bevegelsesapparatet ønsker 2 timers eksamen. Den totale tiden på eksamen i MED2 blir da 3
timer.

FS – resultatfordeling (graf) / FS – DISTRIBUTION OF GRADING (GRAPH):
For dem som bare hadde skoleeksamen:

For dem som hadde skriftlig eksamen med påfølgende muntlig i Bevegelsesapparatet, hhv:

