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INNLEDNING:
The semester is structured like this:
 2 weeks of introduction in Bergen. Preparations for practical training.
 7 weeks of practical skills training:
o 1 week BUP, 3 weeks gynecology and obstetrics, 3 weeks Paediatrics.
 8 weeks of lectures and practical skills in Bergen
 1 week of preparation and examination in Bergen
Emnebeskrivelse: https://www.uib.no/emne/MED9
STATISTIKK:
Periode: høst 2017 – høst 2018
Antall vurderingsmeldte studenter: 247
Antall studenter bestått eksamen: 239
Antall stryk: 2 (1%)
Karakterfordeling:
A: 13

B: 85

C: 94

D: 34

Antall studenter møtt til eksamen: 241
Antall levert legeattest: 3
Antall trekk før eksamen: 1

E: 13

SAMMENDRAG AV STUDENTENES EMNEEVALUARING (hovedpunkt):





Studentene opplever at fillager i MED9 på mitt-uib er uryddig
Studentene etterspør en liste over emner det ikke undervises i, men som anses som
sentrale. Et tilbakevendende tema er væskebehandling av barn
Det ønskes forelest mer i temaet prevensjon hos friske, unge kvinner
Studentene kommenterer gjentatte ganger (I STUND rapport og i undersøkelse)
oppførselen til jordmødre og annet personell ved Kvinneklinikken. Flere følte seg ikke

velkomne og møtte ubehagelige situasjoner hvor de fikk inntrykk av at de ikke var ønsket
på den aktuelle avdeling. Enkelte hadde vanskeligheter med å få fylt ut tjenestekortet da
de opplevde at ansatte på sykehuset ikke var interessert i å underskrive eller bidra til at
aktiviteten kunne gjennomføres.
 BUP: det ønskes et bedre samsvar mellom undervisning og eksamensoppgaver.
Studentene ønsker også at undervisningen blir mer konkret.
 Genetikk: Flere forelesninger gikk over tiden, og enkelte studenter opplever et for stort
fokus på detaljer i undervisningen.
EVALUERING FRA SEMESTERSTYRET


Over 70% av de spurte studentene høsten 2018 var fornøyd eller svært fornøyd med
organiseringen av semesteret
 Karakterfordelingen vurderes som tilfredsstillende
 Lokale og utstyr: kunne alltid vært bedre, men er som det er
 Oppførselsproblemer hos klinisk personale ved KK Bergen overfor medisinstudenter er
uakseptabelt. Semesterstyret har imidlertid ingen instruksjonsrett over klinisk personale i
Helse-Bergen.
MÅL FOR NESTE EVALUARINGSPERIODE – FORBEDRINGSTILTAK:
 Opprydding og strukturering av mitt uib-fillager.
 Utarbeidelse av liste over ikke underviste emner (pediatri)
 Vi anbefaler at ansvarlig institutt (K2) tar opp problemene ved kvinneklinikken med
ansvarlig klinisk ledelse for å sikre bedre tilrettelegging og oppførsel av de klinisk ansatte
som vi er helt avhengig av i undervisningen.

