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§1 Varighet
Skriftlig skoleeksamen av seks (6) timers varighet. Eksamen MED-2501 avholdes ved avslutning av
studieåret i månedsskifte mai/juni.
§2 Eksamensforberedende periode
Mellom siste undervisningsdag og eksamen skal det være en eksamensforberedende periode på
minimum 1 uke.

§3 Hjelpemidler
Godkjente kalkulatorer er eneste tillatte hjelpemiddel. Liste over godkjente kalkulatorer publiseres
på Fronter av Seksjon for utdanningstjenester ved semesterstart.

§4 Innhold
Eksamen tar sikte på å teste studentenes faktiske kunnskap, logisk resonnement og
problemløsning. Hver eksamen skal inneholde ca. 100 spørsmål. Hovedvekten legges på de
biomedisinske fagene og samfunnsmedisinske fag. Spørsmål fra kliniske fag, Profkom og Vitkom
kan forekomme. Hver eksamen skal bestå av minst 4 delemner for å sikre faglig bredde.
Ved eksamen i MED-2501skal samfunnsmedisinske spørsmål utgjøre ca. 20 %.
Integrering mellom biomedisinske fag, samfunnsmedisin og kliniske problemstillinger tilstrebes der man
finner det hensiktsmessig. Minst 50 % av eksamen skal være biomedisinsk-fagsorienterte spørsmål.
Sentralt undervisningsstoff fra MED-1501 år kan inngå i eksamen. Flervalgsoppgaver vil være minst 60%
og kan være inntil 90 % av eksamen.
Ved spørsmål med utgangspunkt i kliniske problemstillinger legges det vekt på å evaluere studentenes
evne til å beskrive og forstå symptomer og tegn i forhold til normal og avvikende biologisk eller
psykososial funksjon. Oppgavene bør ikke legge vekt på å evaluere studentenes evne til å gjennomføre
klinisk diagnostisk resonnement med tanke på å nå fram til spesifikke diagnoser, med mindre det dreier
seg om helt sentrale sykdommer. Spørsmål med relasjon til terapi bør evaluere kunnskap og evne til
resonnement om terapeutiske prinsipper, og i liten utstrekning legge vekt på forslag til konkrete
terapeutiske opplegg. Helsefremmende og forebyggende perspektiver skal vektlegges.

§5 Oppnevning av eksamenskommisjon og klagekommisjon
Prodekan medisin og odontologi oppnevner eksamenskommisjon for eksamen. Eksamenskommisjonen
skal bestå av alle delemneledere i emne samt to eksterne sensorer for hver kommisjon som oppfyller
kravene til kvalifikasjoner for ekstern sensor, jfr. ”Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø” §
41.
Den enkelte students besvarelse skal vurderes av minst en intern sensor, og minst 25 % av oppgavene av
en ekstern sensor. Dette er for å kvalitetssikre sensureringen.

Ved kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan færre kommisjonsmedlemmer delta i
sensureringen dersom det er få kandidater, men et medlem må være ekstern sensor.
Ved sykefravær må ny sensor oppnevnes.
Prodekan medisin og odontologi oppnevner også en klagekommisjon som er felles for eksamen på
2., 3. og 4.studieår på medisin. Klagekommisjonen settes sammen av minst tre interne sensorer og
en ekstern sensor som oppfyller kravene til kvalifikasjoner for ekstern sensor, jfr. ”Forskrift for
eksamener ved Universitetet i Tromsø” § 41.
Klagekommisjonen skal være uavhengig av eksamenskommisjonene, og ingen kan være sensor i
begge kommisjonene samtidig. Klagekommisjonen skal heller ikke være med i utarbeidelsen av
eksamensoppgavene.
§6 Eksamenskommisjonens mandat
Eksamenskommisjonen skal, etter innspill fra faglærerne, utarbeide forslag til eksamensoppgaver
og sensorveiledning for ordinær og utsatt eksamen og foreta en relativ vekting av spørsmålene.
Eksamenskommisjonen har ansvar for at oppgavesett og sensorveiledning er innenfor
læringsmålene til emnet.
Arbeidet omfatter også sensurering av besvarelser til ordinær og utsatt eksamen, samt
tilbakemelding til studentene etter at sensuren er publisert.
Forslag til eksamensoppgaver og sensorveiledning, både til ordinær og utsatt eksamen, oversendes
til Permanent Eksamensutvalg (PEU) senest 1. april for godkjenning. PEU har så to uker på seg til å
komme med sine innspill til eksamenskommisjonen.
Endelig eksamenssett, både til ordinær og utsatt eksamen, godkjent av PEU, oversendes til Seksjon
for utdanningstjenester innen 15. mai.
§6 Vurdering og sensorveiledning
a. Besvarelsene vurderes i relasjon til skalaen "bestått" / "ikke bestått".
b. Kommisjonen foretar en samlet vurdering av hver besvarelse. Det fastsettes også veiledende
normer for hvor stor andel av spørsmålene som skal besvares til "bestått" for at eksamen som helhet
betraktes som "bestått".
Eksamenskommisjonen har anledning til å fastsette definerte krav til "bestått" innen hvert av de tre
hovedområder (biomedisinske fag, kliniske og samfunnsmedisinske problemstillinger). Dersom det
finnes hensiktsmessig kan eksamenskommisjonen foreta en relativ vekting av de enkelte spørsmåls
betydning for det endelige resultatet.

Ved uenighet i kommisjonen om hvorvidt en student har bestått eller ikke bestått, avgjøres dette
ved votering. Alle sensorene skal ha mulighet til lik innvirkning på resultatet. Ved stemmelikhet har
ekstern sensor dobbeltstemme.

c. Sensorveiledningen og dens bruksområde:
• Brukes av eksamenskommisjonen som skal rette eksamensbesvarelsene.
• Brukes av studenter som går gjennom tidligere oppgavesett som en del av forberedelsene til
eksamen.
• Brukes av studenter etter eksamen, for å sjekke hva de svarte godt/dårlig på.
Sensorveiledningen skal inneholde en beskrivelse av minstekravet for å få poeng på det enkelte
spørsmål. Det skal opplyses om hvor mange poeng hvert enkelt spørsmål gir, og hvor mange poeng
som kreves for å få hele besvarelsen vurdert til “bestått”. Dersom det gjøres endringer i
sensorveiledningen under sensurprosessen, skal den revideres i henhold til dette.
Sensorveiledningen, eventuelt revidert sensorveiledning, leveres sammen med vurderingsprotokoll
til studiekonsulent og publiseres på Fronter ved sensurdato.
§8 Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen
Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen arrangeres uken før semesterstart. Utfyllende
bestemmelser for eksamen MED-2501 gjelder også for kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen.
§ 9 Tilbakemelding til studentene og begrunnelse for karakter
Sensuren publiseres kun på StudWeb. Sensorveiledningen publiseres på Fronter.
Alle kandidater har rett på begrunnelse på karakterfastsetting, jfr. “Forskrift for eksamener ved
Universitetet i Tromsø” § 45. Begrunnelse gis skriftlig.
For kandidater som stryker gis en skriftlig tilbakemelding på standardisert skjema. Skjema kan for
eksempel inneholde:
- Poengsum per hovedområde og total poengsum.
- Kommentarer på gode og dårlige sider ved besvarelsen.
For kandidater som består gis et skjema med poengsum per hovedområde og total poengsum.
§10 Klage
Klage på eksamen skal skje i henhold til Kapittel VIII ”Forskrift for eksamen ved Universitetet i
Tromsø”. Kandidatene har tre ukers klagefrist fra den dato de får begrunnelse. Dersom kandidaten
ikke ber om begrunnelse løper klagefristen fra den dato sensuren publiseres.
Klage over eksamensresultatet skal fremmes skriftlig til Seksjon for utdanningstjenester.
Klagekommisjonen får oversendt de påklagde eksamensbesvarelser, oppgavesettet og
sensorveiledning/justert sensorveiledning.
Klagesensur regnes som et nytt vedtak og kan ikke påklages.
For klage på formelle feil vises til UiTs eksamensforskrift § 44 og UiTs kvalitetssikringssystem del 5,
kapittel 14. UiTs klagenemd er klageinstans, men klagen sendes til Helsefak v/ Seksjon for
utdanningstjenester.

