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Tilsynssensors årsrapport for FRM3030 V-2013 
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 

1. Bakgrunnsinformasjon 
 Emnebeskrivelse: Bruk av legemidler, del II, 20 studiepoeng, som inkluderer 

fagene farmakologi, samfunnsfarmasi, legemiddelanalyse og farmakognosi  

 Farmakognosi er ikke inkludert i eksamen men gis som en prosjektoppgave   
(ikke vurdert av tilsynssensor) 

 Målet for kurset, som beskrevet i emneoversikten over studietilbudet er: 
Studentene skal systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler, ved å sette 
sammen fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (farmakologi, 
samfunnsfarmasi, legemiddelanalyse, farmakognosi). 

 Undervisningsformer: Integrert undervisning med mye studentaktivitet gjennom 
problembasert læring (PBL), forelesninger, lab. undervisning, prosjektoppgave, 
kommunikasjonskurs og temadager. 

 Tilsynssensors funksjonsperiode: nov 2008- 

2. Utforming av arbeidet 
 Det er gjort avtale om at tilsynssensor skal vurdere kurset som helhet. Fronter 

har blitt brukt for å se på kursinnhold. En begrensning er undervisningsstoff og 
lignende som ikke er lagt ut i Fronter. 

 Eksamensoppgavene er gått gjennom, vurdert og kommentert på forhånd. 

 Møter med fagmiljøet: Informasjon og henvendelser fra kursansvarlig, Leon 
Reubsaet har foregått per e-post. 

3. Evaluering av vurdering av studentpresentasjoner og vurderingsordningen 
 Evaluering av utforming av eksamensoppgavene: Eksamensoppgavene 

gjenspeilet kursets innhold og fordeling mellom fagområdene farmakologi, 
legemiddelanalyse og samfunnsfarmasi. Nivå og omfang var i overensstemmelse 
med målene og pensum for kurset. Jevn fordeling av de ulike fagområdene i 
forhold til tidsangivelsene på oppgavene. Innhold og oppgavetyper var 
tilsvarende som tidligere år. 

 Prosjektoppgaven i farmakognosi er ikke vurdert, som tidligere beskrevet. 

 Evaluering av vurderingsordningen, prosessen, karaktersettingen og nivået: 
Vurderingsordningen med skriftlig eksamen er godt egnet. Nivået basert på 
eksamensresultatene var generelt bra og tilsvarende som tidligere år (se figur). 
Det var 71 studenter oppe til ordinær eksamen og 59 besto, og strykprosenten 
var 11, tilsvarende tidligere. Resultatene var bra, da 70 % av studentene 
oppnådde karakterer fra A-C. Det foreligger p.t. ingen studentevaluering for 
våren 2013.  
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Figur. %-vis karakterfordeling ved ordinær eksamen FRM 3030. 

 

4. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø/fakultetet underveis 
Råd til fagmiljøet underveis: Råd ang. vekting og utforming av de ulike fagene på 
eksamensoppgavene har blitt gitt for ordinær og konte. eksamen. Innhold og form for 
kurset er etablert og endret på bakgrunn av tidligere evalueringer, uendret. 

5. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid 
Vurderingsordningen: Skriftlig eksamen med fagområdene farmakologi, 
legemiddelanalyse og samfunnsfarmasi ser ut til å fungere godt for dette emnet. 
Standarden på studietilbudet: Emnet er sammensatt av store fagområder, men totalt 
fremstår det som et helhetlig kurs som er spennende, viktig og relevant med tanke på 
anvendelse av kunnskap og forståelse for disse farmasøytiske emnene og videre 
anvendelse som farmasøyter, som tidligere. 

 

Oslo, 11/6-2013 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Johannessen Landmark, 1.amanuensis 

Institutt for farmasi og bioingeniørfag,  

Fakultet for helsefag 

Høgskolen i Oslo og Akershus 


