
Rapport från provexamen OSCE den 29 maj 2008 i 9. semester på

medisinstudiet i Oslo

Sammanfattning

Kursledningen på 9. semester på medisinstudiet i Oslo har på ett fdredomligt sått genomf^Srt en

"prov-OSCE" med 26 frivilliga studenter från aktuell 9. semester. Logistiken har fungerat

perfekt. Ovningen har varit av stor nytta ftsr lårarra infår kommande liknande examina

Kursledningen bår av logistiska skål tanka igenom om fårrdighetsdel och kunskapsdel skall

integreras i kommande examina med hela studentkulten. En del forbåttringar bår genomfåras

på de enskilda stationerna, vilket lårargruppen år medveten om.

Bakgrund

Kursledningen fdr 9. semester på professjonsstudet i medisin i Oslo har i flera år arb~ med

att i semestereksamen, utåver kognitiva kuØper, också testa kliniska fårdigheter. Man har

dårf6r intresserat sig fdr OSCE-metoden och vid två tidigare tillfållen genomfdrt

experimentella sådana med ett begrånsat antal frivilliga studenter. Inspirerad av den examen

som genora%rs på motsvarande semester på låkarstudiet i Kåpenhamn ville man nu

genomfdra ett stirre experiment med en examen som kombinerar testning av fårdigheter och

kognitiva kunskaper innan man från och med efterårssemstret 2008 helt går åver till en sådan

examensform. Anledningen till att man vill genomfara en kombinerad examen uppgavs for

mig vara att man bedomer det som svårt att engagera lårare till att konstruera och råtta både ett

konventionellt skriftligt prov och en stationstentamen av praktiska fUrdigheter.

Observationsmetod

Jag:

• deltog i informationen till studenterna fare provet

• fdlide en student genom hela provet och observerade dårigenom varje station

• intervjuade ca en tredjedel av studenterna på vilostationerna

• deltog i lårarmåtet efter provet

• deltog i genomgången av provet med studenter och lårare

• har låst igenom allt tryekt material om stationerna
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FK$rberedelser

Man hade till detta fdrsdk gjort ett mycket omfattande fdrberedelsearbete. I ett 67 sidor stort

dokument fanns hela testet beskrivet. F6r vage station eller typ av station fanns instruktion till

studenten, beddmningsmall med poångsåttning och i fdrekommande fall en utrustningslista

samt information till den "simulerade patienten" (rollspelaren).

Studenter och lårare

26 frivilliga studenter från pågående 9. semester hade rekryterats. F6r att delta flck de ett

honorar om 500 kronor. Deltagande lårare var ordinarie lårare från 9. semester.

Genomtorande

Till information flire och efter provet anvåndes ett angrånsande seminarierum. Sjålva OSCE-

provet ågde rum i fårdighetslaboratoriet på Rikshospitalet. Lokalerna var helt tillrå iga och

fungerade vål.

Studenterma tilldelades ett nummer som de bar synligt. Dårefter Kje en halv timmes

information om "hur det skulle gå till". Logistiken under sjålva OSCE-provet fungerade

oklanderligt. Det fanns tillråckligt med personer som kunde hjålpa studenter till råtta vid

svårigheter att hitta till nåsta station. Två "vilostationer " var inlagda till toalettbesok och

avslappning. Examinatorerna hade inga pauser inlagda annat ån sådan som uppkom om en var

inplanerad i provet, men inte infanm sig.

Provets uppbyggnad

I allt 26 stationer om 7 minuters varaktighet med 1 minut till stationsbyte. Hela provet varade i

3 timmar och 27 minuter.

Station 1 - 4 testade klinisk fårdigheter, station 5 var vilostation, stationerna 6 -10 var att

skriftligt svara på frågor, station 11 var klinisk problemlesning, station 12 -15 var att

skriftligt svara på frågor, station 16 var klinisk problemlesning, station 17 var en vilostation,

på stationerna 18 - 23 var uppgiften att skriftligt benvara frågor med bildmaterial ("slide

show") som utgångspunkt, station 24 var att skriftligt svara på frågor och station 25 och 26 var

igen uppgiften att skriftligt besvara frågor med bildmaterial som utgångspunkt. Till flera av de

skriftliga frågorna fdrelåg bilder som grundlag, t. ex. foto av en patient, av observerbara yttre

f6råndringar på kroppsdelar, blodutstryk och liknande.
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Bloom nivå % av frågorna

Bloom 1: Remembering 495

Bloom 2: Understanding 36%

Bloom 3: Applying 13%

Bloom 4: Analysing 2%

Bloom 5: Evaluating 0%

Bloom 6: Crea6ng 0%

Antalet frågor var 85. Flera av dess hade delfrågor varfdr det totala antalet frågor var stbrre ån

85. Detta bor garantera rimlig content validity. .

Beskrivning och bedomning av de enskilda stationerna

Station

Information till patient om forestående operation. Den "simulerade patienten" var en ung dam,

kanske 25 år gammal medan patienten beskrevs som 49 år. Man bbr stråva efter båttre reallsm

på denna punkt eftersom bristande realisen kan påverka interaktionen låkare-patient. Dens

skriftliga informationen till studenten om patienten var något for omfattande f6r uppgiften.

Sjålva uppgiften står sist ("You are her GP...... ) men bbr stå altra fdrst.

På stationen var student, patient och examinator placerade runt ett bord, ca. 150 x 80 em stort.

Hårigenom kom examinatorn att sitta så nåry att hennes mimik påverkade interaktionen

student/patient.

Station 2

Understikning av graviditetslångd på fantom. Denna station fungerade vål.

Station 3

Rådgivning till patient med hotande abort. Set up på denna station skapade fdrvirring. Ingen

patient var nårvarande, studenten blev instruerad att patienten ringde f6r att rådfråga, men

ingen telefon fanns tillgånglig. Dårfdr blev stationen till ett fdrhor dår studenten fick redogbra

f8r vad som borde sågas, "knowledge abou" snarare ån fårdighet i att utfdra.

Station 4

Gynekologisk understikning och PAP smear på fantom. Den skriftliga instruktionen till

patienten var onbdigt lång då den inkluderade kliniska data utan relevans fbr den fårdighet
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Gversikt liver stationerna i tabellform:

Typ av uppgift Antal stationer

Kliniska fårdigheter 4

Klinisk problemlSsning 2

Tolka bilder och skriftligt besvara frågor 8

Skriftligt besvara skriftliga frågor 10

V ilostation 2

Summa 26

Viktning av årnnen ochlyp av fårdighet.

Ett sått att analysera provets sammansåttning år att med utgångspunkt från maximala poång

som kan ges på en station undersdka fl5rdelningen mellan typ av fårdighet och mellan

ingående åmnen. Vid min analys har jag inte haft tillgång till beddmningsmall till station 1 I

(pediatri, klinisk fårdighet) som jag dårfor skk5ns~sigt har gett samma max. poångtal som

station 16, också den pediatri och klinisk fårdighet. Om max. poång på station 11 skiljer sig

våsentligt från det av mig givna vårdet 25, bbr tabellen råknas om.

Åmne Fårdigheter Kunskaper Summa

Gyn.lobst. 19% 13% 32%

Pediatri 9% 31 % 40%

Anat.1fysioL 15% 3% 18%

Patologi 11 % 0% 11 %

Summa 54% 47% 101 %

* Att det samlade procenttalet blir 101 hånger samman med avrundningsfel som jag anser inte

har någon betydelse i detta sammanhang.

Nivå på efterfrågade kunskaper

Kunskapsfrågorna från de okka stationerna har klassificerats enligt Bloom's taxonomi fdr

kognitiv kunskap.

Fårdelningen var:
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som skulle demonstreras, vilket inverkade forvirrande på studenten . I ovngt var set up helt

OK.

Station 5

Vilostation placerad i korridoren . Kaffe och annan dryck samt frukt fanns tillgånglig och

mojlighet att fråga assisterande personal.

Station 6 -10

Skriftliga uppgifter vid fem olika bord som studenterna roterade mellan. Lokalen var

tillråckligt stor for åndamålet . Det fanes en "skrivningsvakt" som delade ut och samlade in de

fortryekta uppgifterna . Fårdigskrivna uppgifter låmnades till examinator som arbetade i

korridoren . Hon hade dåliga arbetsfdrhållanden , t.ex. inget skrivbord utan satt på en brits och

hade också dålig arbetsbelysning. På grund av svarens karaktår ("short answer"^ hade hon

svårt att hinna med inflodet av fårdiga svar . Jag rekommenderar att denna station framover

bemannas med två examinatorer som råttar samtidigt och som kan konespondera med

varandra om poångsåttningen viltret fbrbåttra interbedommar reliabilitet.

Station 11

Understikning av sjukt barn och stållande av diagnos . På ett bord fanns en tryckt instruktion,

en fantom, ett tillviixtdiagram , en rontgenbild oh en computer med inspelat hjårtljud.

Examinator stållde frågor och forstikte hårigenom att leda studenten genom uppgiften . Det var

f6r mycket material att kunna ta till sig och for stor uppgift flir att kunna losa på 7 minuter.

Stationen bor delas upp i två separata , den ena med understikning och den andra med

diagnosstållande.

Station 12 -15

Skriftliga uppgifter vi fyra bord som studenterna roterade mellan . Examinator satt i ett hom i

salen oeb poångsatte fhrdiga svar . Hår kunde jag inte se någon "skrivningsvakt". Hade

examinator till uppgift också att dela ut och samla in papperna?

Också hår gåiler att stationerna var bemannade med får få examinatorer . Jag kunde iakttaga att

examinator satt och råttade under hela lårrarmotet som ftiljde efter sjålva provet.

Rekommendation : 2 examinatorer som råttar samtidigt och som kan samtala med varandra om

problematiska svar. Detta kråver att de placeras på annat stålle ån i sjålva det rum dårr

studenterna sitter och skriver.

Station 16

Ett videoinspetat sjukt barn visades och fortyckta frågor om understikning och diagnos skulle

besvaras skriftligt. Hår var ingen stress eftersom examinator inte stållde frågor utan enbart

5



hade rollen av att instruera om tillvågagångssåttet och att efteråt poångsåtta de skriftliga

svaren. Denna typ av station forefaller vara mycket vål ågnad åt OSCE-formatet!

Station 17

Vilostation utrustad som station 5.

Station 8 - 23

Dessa stationer bestod av antigen bilder av patient/rontgen/preparat eller "slide shows" på

computer av anatomiska bilder, diagram och histologiskatpatologiska snitt. I anslutning till

dessa skulle fdrtyekta frågor besvaras. For varje fråga gavs tre - fem alternativ som skulle

besvaras med ja/nej. Metoden var således en kombination av Multiple Choice Questions och

True/False - metoden. FSrfaringssåttet tvingade studenten ta stållning lill varje delfråga viltret

i hSg grad bSr Ska reliabiliteten i svaren (minska antalet slumpmåssiga råtta svar). I allt 17

bilder med 46 tillh6rande frågor.

Svaren råttades direkt af fyra examinatorer som inte var fullt sysselsafta hela tiden. Vid en del

av stationerna kunde studenten besvara på mindre ån halva tiden varfor antalet uppgifter på

vissa stationer sannolikt kan Skas något.

Station 24

6 frågor att skriftligt besvara, inget bildmaterial.

Station 25 - 26

"Slide shows" på computer med i allt 8 bilder och 25 kortsvarsfrågor.

Intervju med studenter

Når "min" student var inne på de skriftliga stationerna (6 -10 och 12 -15) bade jag mojlighet

att intervjua studenter som satt på vilostationerna. Jag fick på så sått tillfålle att tala med ca. en

tredjedel av deltagarna. De frågor jag systematiskt stållde lill var och en var:

1. Ligger uppgifterna på stationerna inom ramen for semestrets målbeskrivningar?

2. Får du tillfålle att visa vad du verklagen kan?

3. Blir du korrekt bem6tt av examinatorerna?

En fdrsta frågan besvarades av alla med "ja". Ingen tyckte att de blev testade "over evne".

Den andra frågan besvarades av ca. hålften av de intervjuade med ett "nej". Man menade att

på de skriftliga stationerna ftck man for lite tid på en del frågo medan några kunde besvaras på

kortare tid" 7 minuter. Man Enskade sig en mera vanlig form for skriftligt pov "dår man har

tid att tånka och sjålv kan beståmma". Den tredje frågan besvarades av alla intervjuade med att

man ansåg sig bli korrekt och hSvligt bemStt av samtliga examinatorer.
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Bedåmning av hela provet

Mitt helhetsintryck år att derma OSCE-tentamen var synnerligen vål forberedd och fungerade

myeket vål. Kursledningen skall gratuleras till att i denna f6rstling ha lyckats så vål!

Informationen till studenterna, det efterf6ljande lårarm6tet och den avslutande genomgången

med studenter och lårare var fdred6mliga och år n6dvåndiga. Jag kan bara varmt anbefalfa att

de får lov att fortsåtta i de kommande OSCE-proven !

Når detta år sagt finner jag att det finns en del som kan f6rbåttras. Mina f6rslag år grundade i

min personliga erfarenhet av att i tio år som ledare ha genom%rt OSCE på kirurgisk termin i

Sverige och på tre genom%rda OSCE-liknande eksamina fdr tredjelandsIRkkare i Danmark.

1. Påfallande var att provet var uppbyggt kring åmen som kom i foljden

Gynekologi/obstetrik, Pediatri, Anatomi/Fysiologi och Patologi. Provet var IntegreraV

mellan basalvetenskap och klinisk vetenskap på så sått att det fanes frågor och uppgifter inom

alla åmnena, men något sammanhang med utgångspunkt i ett patientfall - som ju år den

kliniska verkligheten - fanes inte. Man b6r fundera på att bygga tipp provet kring kliniska

cases och knyta an basalvetenskapema till dem.

2. Av den fdrsta tabellen på sidan 3 framgår att det foreligger en rimlig f6rdelning mellan

måtning av fårdigheter (14 stationer) och kunskaper (10 stationer) om man ser till avsikten

med provet som var att samtidi testa klinisk fårdigheter och kunskaper. Av den andra

tabellen framgår att det finns en obalans mellan GynJobst. och Pediatri når det gålier

f6rdelningen av kliniska fårdigheter och kurskaper. Ansvarig for provet b6r reflektera hver

detta.

3. Något man kan fundera hver år om det år rationellt att anvånda OSCE-formatet till skriftliga

kunskapsprov som inte innehåller arrnat ån kognition, dvs. inte grundar sig på bed6mning av

en bild eller liknande. De 10 kunskapsstationerna kan ges samlat till hela gruppen och på

samma sått som vid detta tillfålle råttas av två - fyra lårare med hjålp av bed6mningsmall fdr

vare fråga. Man kan anvånda samma tid, 10 x 8 minuter, dvs. 1 timme och 20 minuter, eller

kanske 14 x 8 minuter = I timme och 52 minuter for att uppnå symmetri mellan de både



delarna. Hangenom reduceras antalet "vktiga " OSCE-stationer till 14 vilket gbr provet

betydligt mera genomfdrligt med hela kullen 105 studenter. Den stora gruppen kan delas i två

hålfter dår den ena skriver medan den andra gor de 14 fårdighetstesten och dårefter byter med

varandra utan att ha fått kontakt med varandra. Bedamningen av svaren skall givetvis, som i

det aktuella tillfdilet, ske samma dag.

4. OSCE-situationen år stressande fdr studenterna . Stress ftirsåmrar både kognitiv och

psykomotorisk funktion hos den enkilde som dårfl $r inte presterar på sin maximala nivå. Man

bor dårftir gSra vad man kan fdr att minska stressen i situationen , inte minst f6r att

examensformen inte skall få dåligt omdiime bland studenterna . Informationsm6tet flire sjålva

tentamen och den avslutande genomgången år n6dvåndiga sådana åtgårder, men mers kan

goras.

Enkla men viktiga åtgårder år:

a). På darren till varje station skall finnas en information om vad stationen innehåller.

Exempel: På station I i det aktuella provet kan stå: "Here your task is to inform about an

impending operation". På station 4: "Here your task is to perform a gynaeological

examination and take a PAP smear". På station 6 -10: "Here your task is to write answer to

questions". Etcetera . Slriften skall vara TYDLIG, minst font 20 och gåra enbart versaler.

b). Den skriftliga informationen om uppgiften på varje station skall vara KORT och innehålla

enbart sjalva uppgiften . Examinatom skall låsa upp den fdr studenten . Exempel (station 4 i den

aktuella OSCE-n): "Din uppgift år att gdra en gynekologisk understikning och ta ett PAP-

smear på den hår mannekången . Beråtta hela tiden fdr mig vad du gor. "

c). Examinator blir inte samtala med studenten medan denne genomfar uppgiften . Inte %rh6ra,

inte påpeka . Studentens stress tikas i myeket håg grad av sådant ! i Examinator skall vara lite

distanserad , också fysiskt och in-ta en neutralt vålvillig hållning i sitt kroppsspråk.

Dåremot blir examinator Re en kort feedback till studenten når tiden år slut. Exempel: "Den

hår uppgiften klarade du OK. Du gjorde ... men glorode att..... men det var i alla fall helt

OK". Eller: "Det hår gick inte riktigt så bra som det skulle. Av de 12 delmomenten gjorde du 5
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OK men missade 7. Båttre lycka på nåsta station" Erfarenheten har visat att denna typ av

feedback avsevårt minskar studentens stress.

5. "Standardsetting", att bestamma var grånsen mellan godkånt / icke godkånt skall gå.

Fakulteten tillåmpar vid prov att 65 % år gråras for godkant. Detta år "criterion related marks"

utan rationellt underlag . Rationell, dvs. forskningsbaserad metod bor anvåndas . Når det gålier

kliniska ferdigheter , dvs. det som bedåms i en "ren" OSCE, bor den så kallade borderline-

metoden anvåndas . Den bygger på att erfama låkare gor en bedSmning om prestationen skulle

vara f6rsvarlig i ett "akta" sammanhang . Examinator , som skall vara en aktiv klinker, ståller

sig frågan: "Kan det hår passgira i min avdelning?" Kriteriet blir alltså den erfarne låkarens

globala bedåmnng av prestationen.

Paktiskt genomfdrs det på så sått att det långst ner på testprotokollet får stationen finns tre

rutor, "Godkånd prestation", "Borderline", "Icke godkånd prestation". Examinator såtter kryss

i den ruta han/hon anser vara den riktiga innan den enskilda poången summeras. Genomsnttet

av poångsumman från de protokoll dår studenten fatt ett kryss i "Borderline" blir cut off point

får stationen . Metoden år vetenskapligt utvårderad och har god validitet for bedåmning av

kliniska feddigheter , men bor intg anvåndas for kognifrva kunskapsprov . Dår år Angoff-

metoden båttre.
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Simrishamn, Sverige den 3115 2008

Knut Aspegren

Tilsynssensor vid medisinstudiet i Oslo
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