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Periodisk emnerapport for FRM4000 høsten 2009 
 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 

Det er ikke notert noen avvik. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative 

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 

Det har vært frafall av én student underveis. Det ble gjennomført to deleksamener, én skriftlig 

flervalgseksamen og én muntlig eksamen. Én student strøk på både flervalgseksamen og muntlig 

eksamen, mens to studenter strøk kun på muntlig eksamen. Bestått/ikke-bestått benyttes som 

karaktersystem. Konteeksamen ble avholdt denne uke. Én student strøk på muntlig eksamen. 

 

1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? 

Hvordan ble dette fulgt opp? 

Studentene var godt fornøyd med det læringsmessige utbyttet av praksisoppholdet. Emnets 

undervisningsformer og vurderingsformer fungerer bra. Emneheftet er dekkende og bra. 

Prepraksisuka, både med tanke på lengde og aktualitet på temaene som tas opp, fungerer godt. 

Likevel vurderes det faglige opplegget hvert år, for at det skal være mest mulig oppdatert.  

 

1.4. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? 

Hvordan ble dette fulgt opp? 

Sviktende kvalitet er et sterkt begrep å bruke, men vi ser at sykehusfarmasiuka bør omgjøres og 

at belastningen med de obligatoriske oppgavene virker for høy for en del av studentene. En del 

mener praksisoppholdet kunne vært bedre tilrettelagt både fra apoteket sin side og instituttet sin 

side, og at oppfølgingen fra FI har vært utilstrekkelig. Det siste baserer seg hovedsakelig på at vi 

ikke fikk anledning til studentbesøk ute på apotekene.  

 

1.5. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? 

Aktualitet av emner som skal tas opp og diskuteres, og tas inn i emneheftet, er det fokusert 

spesielt på. Det er viktig at det fokuseres på dette i fremtiden også. 
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2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

 Jevnlig vurdering av aktualiteten på emneheftet, de obligatoriske oppgavene, pre-og 

postpraksissamlingen 

 Vurdere antall og størrelse på de obligatoriske oppgavene 

 Endre sykehusfarmasiuka, både med tanke på innhold og plassering 

 Bedre oppfølging av studentene mens de er ute i apotek 

 Fortsette arbeidet med å motivere veilederne 

 Studentenes egeninnsats i apotekene er helt essensielt for godt læringsutbytte. Fortsette å 

motivere studentene til dette! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Tonje Krogstad 

Emneansvarlig   

 


