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OSCE på 12. semester 26/5 2010: Tillsynssensors rapport 

 

Sammanfattning 

OSCE på12. semester den 26/5 blev genomförd utan komplikationer med 105 studenter. 

Provformen medgav att fyra olika kunskapskategorier kunde testas i samma prov. Provets 

innehåll låg inom ramen för målbeskrivningen för semester 11/12. Det hade god 

diskriminerande förmåga och god validitet. Reliabiliteten var acceptabel men kan förbättras. 

Fakulteten rekommenderas att skapa en arbetsgrupp som utarbetar standardiserade 

bedömningsskalor och sensorsvejledningar. Provansvariga bör använda en mera rationell 

standard setting i framtida liknande prov. Gruppens resultat på provet kan användas som 

feedback till undervisningen. 

 

Uppdraget 

I enlighet med arbetsordningen för tillsynssensor vid UiO är det min uppgift  

• ”å føre tilsyn med vurderingsformer inne rammen av emnegruppe, et studieprogram 

eller et studiefag 

• å føre tilsyn med gjennemførte vurderinger og vurderingsprocesser 

• å føre tilsyn med standarden på resultatene 

• å rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av vurderingsupplegg og om 

gjennefæring av vurderingsopplegg” 

 

Metod 

Min arbetsmetod har varit direktobservation vid genomförandet av provet den 26/5 2010. Jag 

följde en student från vardera gruppen genom alla de bemannade stationerna och inspekterade 

övriga stationer. Likaså inspekterade jag lärarnas lokal för poängbedömning och hade då 

tillfälle att samtala med dem. Ett antal studenter intervjuades på vilostationerna. Före 

provtillfället fick jag mig tillsänt och kunde granska alla stationer och stationsprotokoll 

inklusive informationer till studenter och simulerade patienter och kunde föreslå ändringar i 

materialet innan provet genomfördes. Efter provet har jag åter genomläst allt material och 

gjort en epistemologisk värdering av innehållet. Examensresultaten har förts in på ett Excel-

ark av personal från fakulteten. Statistisk bearbetning av data har gjorts av klinisk stipendiat 
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Tone Gretland Valderhaug. 

 
Information till studenter och examinatorer/censorer 

Eksamenskommisjonen för 12. semester hade i förväg genomfört en ”prøve-OSCE” med 

frivilligt deltagande av studenter från 12. seemster. De flesta av studenterna hade också haft ett 

liknande prov efter kursen på 9. semester och var därför väl förtrogna med provformen. På 

examensdagen samlades förmiddags- respektive eftermiddagsgrupperna en halv timme före 

provets start till information med ansvarig ledare av provet. Examinatorer/censorer hade en 

genomgång med ansvarig ledare dagen innan provet. Min värdering är att studenter och lärare 

var tillräckligt informerade om provformen. 

 

Lokaler, logistik 

Provet genomfördes på Rikshospitalet i Ferdighetssenteret och Mellemetasjen. 105 studenter 

deltog. De var uppdelade i fyra grupper, två på förmiddagen och två på eftermiddagen. Det var 

sörjt för att förmiddags- och eftermiddagsgrupperna inte kunde kommunicera med varandra i 

bytet. Lokalerna var väl ägnade och utrustade till ändamålet. I korridorer och på de stationer 

som inte var bemannad med examinator fanns vakter utplacerade. Provet var välorganiserat 

och logistiken fungerade oklanderligt.  

 

Provets uppbyggnad 

Provet bestod av 23 ”stationer” med två vilostationer inlagda. Tiden för att genomföra 

uppgiften på varje station var 7 minuter. En minut var avsatt till förflyttning mellan 

stationerna. Hela provets längd blev på så sätt 8 x 25 minuter, dvs. tre timmar och tjugo 

minuter. 

Stationerna 1 – 8 testade kliniska färdigheter på patient. De var: 

• Riktad medicinsk intervju (”upptagning av anamnes”) på två stationer  

• Bedömning av blodutstryk med hjälp av mikroskop 

• Klinisk undersökning av bröstkorgens organ och av knäleden 

• Basal HLR på mannekäng 

• Sutur av hudsår på mannekäng 

• Tolkning av patologiska EKG (hjärtinfarkt, ventrikelflimmer och AV-block) 
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Station 9 var vilostation. Stationerna 10 – 17 var baserade på PC-uppgifter. En av dessa var 

litteratursökning i databaser, fem var kliniska problem baserade på röntgenbilder, en var ett 

kliniskt problem baserat på patientfotografi och laboratoriedata samt ytterligare en 

röntgenbaserad som testade kunskaper i normalanatomi. 

 

Station 10 var vilostation. Stationerna 19 – 25 var skriftliga prov. Två av dessa använde 

metoden ”true/false” och fem använde metoden ”short answer”, båda validerade och 

beprövade metoder. 

 

Epistemologisk analys av provet 

Jag har kategoriserat provuppgifterna på två sätt. Det ena är i de kunskapskategorier som 

används vid The Medical School at Manchester (1). Det andra är i kunskapsnivåer enligt den 

reviderade Bloom´s taxonomi för kognitiva kunskaper (2). Resultatet framgår av Tabell 1 och 

2 nedan. 

 

Tabell 1. Kunskapskategorier i de 23 stationerna. 

Kunskapskategori Antal stationer 

Teoretiska kunskaper om biomedicinska fakta och begrepp 7 

Teoretiska kunskaper om sjukdom på individ- familje och samhällsnivå 5 

Praktiska kunskaper: Problemlösning och medicinsk beslutsprocess 8 

Praktiska kunskaper: Kliniska färdigheter av olika slag 6 

                                                                                                      Summa 26 * 

Stationerna 1, 4 och 5 testade två olika kunskapskategorier, varför summa kategorier på de 23 

stationerna blir 26. 

Som framgår av Tabell 1 innehåller provet på ett balanserat sätt fyra olika kunskapskategorier 

vilket är ett avsevärt framsteg jämfört med konventionella ”paper and pen” test. Provet speglar 

den integration av kunskaper som är en ambition i utbildningen till läkare i Oslo.
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Tabell 2. Provets kunskapsnivåer enligt Bllom´s taxonomi för kognitiva kunskaper med 

deskriptorer på norska språket, antalet kognitiva frågor och gruppen medelvärde på stationen i 

procent av max. poäng. 

 
Station 

nummer 

 
Bloom 1 
Beskrive 

 
Bloom 2 
Forklare 

 
Bloom 3 
Bruke 

 
Bloom 4 

Analysere 

 
 

Summa 

Gruppens 
medelvärde  
på stationen 

% 
1 8 2   10 77 
2   3  3 78 
3      82 
4 6    6 95 
5 2    2 83 
6 13    13 73 
7   3  3 78 
8 8    8 81 
10      66 
11 2 1 3  6 60 
12 2 1 2  5 83 
13 1 1  2 4 48 
14  2 1 1 4 49 
15 2 1  1 4 77 
16 4    4 61 
17   1 1 2 84 
19 3 1   4 87 
20 4 2   6 94 
21 5 1   6 82 
22 3 2   5 84 
23 2  2  4 91 
24 3 1   4 58 
25 2 2 1  5 63 

Summa 70 17 16 5 108  
Procent 65 % 16 % 15 % 4 % 100 % 

 

Av Tabell 2 framgår att så mycket som 2/3 av de kunskapsfrågor som provet innehöll var på 

lägsta nivån i Bloom´s taxonomi, att kunna återge kunskaper från läroboken, I ett prov på det 

sista semestret på utbildningen vore det önskvärt med en större andel kunskapsfrågor på högre 

nivåer.   
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Provets reliabilitet 

Med ett provs reliabilitet menas att dets konstruktion och genomförande är sådan att vid 

upprepade mätningar inom kort tid på samma individ eller grupp blir resultatet det samma. 

Viktiga variationskällor är: 1) provets konstruktion, 2) variation mellan bedömare (inter-

bedömar reliabilitet) och glidningar i den enskilde bedömarens värdering av prestationerna 

(intra-bedömar reliabilitet). 

I det aktuella provet hade man för stationerna 1 – 17 valt OSCE-formen som har 

dokumenterad acceptabel relaibilitet (3) Till stationerna 1 – 8, där studenterna 

direktobserverades, fanns strukturerade checklistor med kategoriskalor (gör / gör inte). Till 

stationerna 10 – 17 fanns sensorsvejledningar med tydliga anvisningar om poängsättning av 

svaren, också här med kategoriskalor. Till stationerna 19 – 25 fanns likaså tydligt 

strukturerade sensorsvejledningar med kategoriskalor. Sammantaget fanns förutsättningar för 

god inter- och intrabedömar reliabilitet. Detaljgranskning av censorernas arbete har jag inte 

utfört då detta skulle kräva en mycket stor arbetsinsats från min sida. 

Sensorsvejledningarnas typografiska utformning spelar en stor roll för reliabiliteten i 

bedömningen. I princip skall en sensorsvejledning inte kunna misstolkas. I det föreliggande 

OSCE-provet har kategoriskalor använts som ger hög reliabilitet, men i flera av dem finns en 

typografisk oklarhet som bör korrigeras. Texten i exemplen nedanför är hämtade från Station 2 

i det aktuella provet. 

 

En sensorsvejledning med kategoriskala ser i princip ut så här  

Studenten gjør Opnådd 
poeng 

Benytter extra immersionsolje ved bruk av ’oljelinse’ (1p)  

Denna checklista och skala kan inte missförstås. 

 

I det aktuella provet ser den ut så här: 

Studenten gjør Maks 
poeng 

Opnådd 
poeng 

Benytter extra immersionsolje ved bruk av ’oljelinse’  1  
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Införandet av kolumnen ”Maks poeng” är överflödig men oproblematisk så länge ”maks 

poengen” inte är större än 1. Om ”maks poengen”  är större än 1 uppstår problem eftersom den 

då av sensorn kan tolkas som en intervallskala.  

Exempel: 

Studenten gjør Maks 
poeng 

Opnådd 
poeng 

Identifiserer den dominante leukocyttpopulatsjon som lymfocytter 2  

 

Här kan ske en glidning så att sensorn vill sätta 1 poäng för en ”halvbra” prestation, till 

exempel när han märker att studenten tvekar och behöver hjälpas med en ledande fråga. 

Risken är nu stor att inter-bedömar relabiliteten blir lidande. Denna typ av skalor bör därför 

avskaffas!  

 

En något bättre variant ser ut så här: 

Studenten gjør Gir 
poeng 

Opnådd 
poeng 

Identifiserer den dominante leukocyttpopulatsjon som lymfocytter 2  

men är inte bättre än det första exemplet.  

 

Rekommendation

 

: I framtida prov bör typografin för bedömingsskalorna och 

sensorvejedningarna standardiseras. 

Provets interna konsistens 

 “Cronbach's Alpha is a statistic. It is commonly used as a measure of the internal consistency 

or reliability of a psychometric test score for a sample of examinees. ……/It/ can be viewed 

as a measure of how well the sum score on the selected items capture the expected score in the 

entire domain, even if that domain is heterogeneous.” (www.en.wikipedia.org).  

Cronbach´s Alpha för hela provet har beräknats och är 0, 576, avrundat 0,6. Idealt bör det 

ligga mellan 0,7 – 0,8, men värdet 0,6 anges i litteraturen som ”acceptabelt”. Ett lågt Alpha-

värde betyder att precisionen i bedömningen är suboptimal. Detta är av betydelse för de 

studenter som ligger just under –  över gränsen för ”stryk”. Som påpekats ovan har 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistic�
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_consistency�
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(statistics)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Test_(student_assessment)�
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konstruktionen av checklistor och bedömningsskalor stor betydelse för reliabiliteten och 

därmed provets interna konsistens. Det aktuella provet kan förbättras på denna punkt. 

 

Validitet  

Ett provs validitet definieras som att det mäter det som man önskar att mäta., i det 

föreliggande fallet ”kliniska färdigheter och kunskaper på 12. semester nivå”. Ett första steg i 

bedömningen av det aktuella provets validitet blir därför att jämföra det med semestrets 

målbeskrivning. Vid en sådan granskning finner jag att alla delar av provet ligger inom 

målbeskrivningen för 11/12 semester.  

Ett prov är i sakens natur ett stickprov men det bör täcka alla delar av målbeskrivningen, ha 

god ”content validity”. Det har det aktuella provet, med undantag för ett område, ”medicinsk 

etik” som det inte finns uppgifter från eller frågor på.  

God validitet förutsätter att antalet frågor är så stort att det täcker väsentliga, helst alla 

områden av målbeskrivningen. I det aktuella provet är antalet kunskapsfrågor 108 vilket måste 

anses som tillräckligt stort för en god ”sampling validity”.   

En annan aspekt av validitetsbegreppet är ”face validity”, dvs. om provet liknar de 

arbetsuppgifter som möter turnusläkaren. Min bedömning är att det föreliggande provet har 

mycket god face validity. 

Min sammanfattande bedömning blir att validiteten av det aktuella provet är god. 

 

Standard 

”Standard setting”, dvs. bestämning av var gränsen för godkänt skall gå, blir problematisk i ett 

prov som detta där man vill testa olika kategorier av kunskaper och färdigheter (se Tabell 1). I 

det aktuella provet har man valt att för alla kunskapskategorier använda en arbiträr standard på 

66 % uppnådda poäng av maximala poäng som gräns för godkänt. Med denna standard 

underkändes en student av 105 vilket antyder at den kanske var något för lågt satt i relation till 

gruppen. Mera rationellt är att använda kriterierelaterad standard. För färdighetsdelen 

(stationerna 1 – 8) bör borderline-metoden (4) komma till användning. För den del av provet 

som testar kunskaper är en arbiträr standard som är grundad i lång erfarenhet mera försvarbar, 

men ansvariga för provet bör dock överväga om inte kriterierelaterad standarbestämning av 

kunskaper enligt konventionella metoder (5) bör komma till användning i framtida prov. 
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Diskriminerande förmåga  

Det aktuella provets diskriminerande förmåga kan bedömas med ledning av ett plott av 

fördelningen av individuella uppnådda poängsummor. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Fördelningen av individuella prestationer mätt som uppnådda procent av 

maximumpoäng. 

 
Som framgår av plottet liknar fördelningen en normalfördelningskurva med en skevhet åt 

vänster. Denna typ av fördelning är som man ser hos test som har goda diskriminerande 

egenskaper.  

Min bedömning blir att det aktuella provet har goda diskriminerande egenskaper. 
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Feedback till undervisningen 

En faktoranalys av utfallet på de 23 stationerna har gjorts. Den visade att ingen av stationerna 

på ett signifikant sätt var en dominerande variationskälla. Därför kan man använda gruppens 

medelvärde på respektive station för att identifiera inom vilka områden studenterna har 

mycket goda färdigheter och kunskaper och var de är mindre goda. Som ”mycket goda” 

använder jag 90 % eller högre gruppmedelvärde av max. poäng och som ”mindre goda” 65 % 

eller lägre. 

 

Tabell 3. Kunskapskategorier och innehåll av stationer där studenterna har ”mycket goda” 

respektive ”mindre goda” kunskaper och färdigheter. 

 Station 
nr. 

Kunskapskategori Stationens innehåll 

 
”Mycket goda 
kunskaper och 
färdigheter” 

4 Klin. färdighet + 
biomedicinska. kunskaper 

Hjärt-lungräddning 

20 Biomedicinska kunskaper 
 

Farmakologisk astmabehandling 

23 Biomedicinska kunskaper 
 

Beräkna prediktivt värde 

 
 
 
”Mindre goda 
kunskaper och 
färdigheter” 

11 Klinisk problemlösning 
 

Utredning av levertumör 

13 Klinisk problemlösning 
 

Arthritis urica 

16 Biomedicinska kunskaper 
 

Röntgenanatomi thorax 

24 Kunskaper om sjukdom på 
individ och social nivå 

Regelverk Hepatit C - HIV 

25 Biomedicinska kunskaper 
 

Synkope 

 

 

SWOT 

Den engelskspråkiga akronymen ”SWOT” står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats. Tankemönstret har visat sig vara effektivt i kvalitetsarbete inom högre utbildning 

varför jag använder här. 

• Provet har hög accept bland studenter och lärare. Studenterna anser att provformen ger 

rättvisa åt deras kunskaper och uppskattar provformen trots att de är besvärade av 

Provets starka sidor 
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stressen av att arbeta med en uppgift på begränsad tid. Lärarna uppskattar att hela 

provet inklusive rättning av skrivningsfrågor kan genomföras på en enda dag. 

• Provet har god genomförbarhet. Fakulteten har upparbetat en rutin att genomföra prov 

av denna typ och disponerar lämpliga lokaler för ändamålet. Logistiken fungerar 

oklanderligt. 

• Provet kombinerar test av färdigheter och kunskapsformer som är nödvändiga för 

läkaryrket och bör därför har en god formativ effekt på studenternas lärande. 

• Provet har goda summativa egenskaper. Det diskriminerar effektivt mellan 

högpresterande och lågpresterande studenter. 

• Det aktuella provet har lägre reliabilitet och intern konsistens än vad som är önskvärt, 

vilket leder till att precisionen i bedömningen av den enskilda prestationen blir lidande. 

Detta kan ha betydelse vid gränsfallen godkänt / icke godkänt.  

Provets svaga sidor 

• För att säkra reliabilitet bör typografin av stationsprotokoll och sensorsvejledningar 

optimeras och standardiseras. Det är önskvärt att ett sådant kvalitetsarbete görs 

gemensamt för de semestre där man använder OSCE-metoden. De är i nuläget 3., 9. 

och 12. 

Möjligheter till förbättringar 

• En mera rationell standard setting bör användas än vad som varit fallet. 

• Provformen, kombinationen av test av färdigheter och kunskaper, är ny i fakulteten och 

behöver därför kvalitetssäkras gentemot tidigare använda typer av prov för att uppnå 

allmän accept bland studenter och lärare.  En välfungerande logistik är inte tillräcklig. 

En arbetsgrupp bör tillskapas vilket kräver resurser i form av lärartid och utbildning av 

lärare i psykometrisk testteori. 

Hot mot provformen 

 

Simrishamn, Sverige den 9 juni 2010  

 

 

Knut Aspegren 

Tillsynssensor vid professjonsstudiet i medisin på UiO 
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