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Om senteret
I januar 2018 etter tildelingen fra NTNUs toppundervisningsprogram kunne
vi etablere et senter, CAME, for å fremme bedre vurdering og tilbakemelding
til studenter i medisin og helsevitenskap. Senteret ledes av Tobias S.
Slørdahl og har ni ansatte som alle er tilknyttet Fakultet for medisin og
helsevitenskap. I tillegg har senteret et aktivt samarbeid med mange
undervisere ved medisinstudiet og per i dag fire prosjekter løpende under
CAME regi. I denne årsrapporteren rapporteres det kun om det største
prosjektet ”Formativ testing og tilbakemelding for å fremme læring i medisin
Tobias S. Slørdahl
og helsefag”.
MD PhD
Senterleder

Prosjektteamet

Prosjektledelsen og de ansatte i prosjektet utgjør det sentrale prosjektteamet. Dette er et prosjekt
hvor studentmedvirkning er sentralt og de fleste ansatte i prosjektet er studenter. Prosjektteamet er
presentert under. I tillegg har prosjektet mange samarbeidspartnere.
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Øvrige deltakere og samarbeidspartnere
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Fremdrift
Prosjektet består av tre delprosjekter som alle bygger på tre læringsprinsipper for å fremme
langtidsretensjon av kunnskap; testing, intervall og stokking. Mer om de læringsprinsippene for
prosjektet kan man lese om på www.ntnu.no/came. I tillegg til å fremme studentenes retensjon av
kunnskap er også hensikten med prosjektet å fremme bedre tilbakemelding, for igjen å fremme læring.
Totalt deltar 750 studenter frivillig i dette prosjektet. Vi rapporterer her på progresjonen i hvert av de tre
delprosjektene:
Formative adaptive progresjonstester

Mini-CEX i praksis

Prosjektmålet er å tilby alle medisinstudenter
ved NTNU regelmessige digitale
flervalgsoppgavetester basert på prinsippene om
testing, intervall og stokking, hvor semesterets/
årets siste test er adaptiv og tar for seg de tema
studenten behersket dårligst i løpet av året.
Den første testen ble sluppet i november 2018.
Vi er nå inne i det første studieåret hvor vi har
tester fra semesterstart. Preliminære data
fra vårsemesteret viser at studentene gjør det
signifikant bedre på eksamen i fag de blir testet i.
I dette studieåret får studentene 11 tester i løpet
av året. Vi jobber nå med å lage et system slik at
testene også kan lages adaptive basert på hvordan
man gjør det gjennom studieåret

Prosjektmålet er at studenter som er utplassert
på lokalsykehus på 5. studieår blir vurdert av
leger ved sykehuset gjennom et skjema utviklet
for tilbakemelding på kliniske ferdigheter. Dette
for å fremme mer og bedre tilbakemelding til
studentene. Studentene har vært fornøyd med
utprøvingen av mini-CEX. Studieprogramledelsen
har derfor besluttet at dette innføres for
alle studenter på 5. studieår og vi har i 2019
gjennomført opplæring på alle sykehus i MidtNorge. Studentene opplæres før de reise ut på
utplassering. Dette delprosjektet er derfor fullført
og implementert. Første forskningsartikkel ut
utprøvingen er snart klar for publisering.

Formativ objektiv strukturert klinisk eksaminasjon (fOSKE)
Prosjektmålet er å tilby medisinstudenter på
1., 3. og 4. studieår en studentdrevet formativ
OSKE basert på prinsippene om testing, intervall
og stokking. Studentene har forfattet en OSKE
oppgave under veiledning av vitenskapelig ansatte.
Studentene på fjerde studieår har kommet lengst,
hvor de høsten 2019 gjennomførte en formativ
OSKE ved at de var både student, eksaminator
og pasient på en slik treningssøyfe. De hadde
i forkant fått opplæring i hvordan de skal gi
hverandre god tilbakemelding. Studentene som
deltok i høst var svært fornøyd med læringsutbytte
av formativ OSKE og hele 95,4 % av studentene
svarte i etterkant at de ønsket at dette skulle være
en del av det ordinære medisinstudiet (se figur til
høyre). Våren 2020 gjennomføres det for 1. og 3.
studieår. fOSKE blir deretter evaluert og eventuelt
implementert fra kommende studieår.

Læringsutbyttet av den formativ OSKE-sløyfen
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76,9 %

16,9 %
0%

0%

1

2

Svært dårlig

Vil du at formativ
OSKE skal
være et tilbud
som en del av
det ordinære
medisinstudiet?

6,2 %

3

OK

4,6 %

4

5

Svært bra

JA
NEI

95,4 %

Totalfremdriften i prosjektet er derfor etter planen. Vi har nå gjennomført alle
undervisningsoppleggene som planlagt minst en gang. I 2020 vil vi sørge for at det er utprøvd på alle
relevante semester, samt å evaluere alle tiltakene innen utgangen av prosjektperioden.
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Spredning
Prosjektet har et klart mål om å dele teorien bak, ideen, erfaringer og resultater fra prosjektet og
gjøre disse tilgjengelig for så mange som mulig. Dette skjer gjennom digitale kanaler og i form av
presentasjoner ved forskjellige institusjoner, møter og konferanser. Våre nettsider ntnu.no/came er
mye besøkt og retter seg mot alle som er interessert i undervisning innen medisin og helsefag.
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self-regulated learning through a student-run formative objective structured clinical examination in Norway
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self-regulated learning through a student-run formative objective structured clinical examination in Norway
Mini-CEX for veiledere i ny spesialistutdanning for leger
Studentdrevet formativ OSKE
Mini-CEX for veiledere i ny spesialistutdanning for leger
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Nasjonal konferanse spesialistutdanning
for leger, Trondheim
NTNU
Kreftklinikken, St Olavs hospital
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU
Studieledermøtet medisinstudiet, NTNU

Publikasjoner

Marie Thoresen

Ida Johnsen
Børge Lillebo
Ådne Ringvoll
Hilde Østnor
Marie Thoresen,
Ida Johnsen
Tobias S. Slørdahl
Tobias S. Slørdahl
Marie Thoresen
Tobias S. Slørdahl
Tobias S. Slørdahl
Tobias S. Slørdahl

Smeby, S. S., Lillebo, B., Gynnild, V., Samstad, E., Standal, R., Knobel, H., ... & Slørdahl, T. S. (2019). Improving assessment quality in professional higher education: Could external peer review of items be the answer?. Cogent Medicine, 6(1), 1659746.
Smeby, S. S., Lillebo, B., Slørdahl, T. S., & Berntsen, E. M. (2019). Express Team-Based Learning (eTBL): A Time-Efficient TBL Approach in Neuroradiology.
Academic radiology.

årsrapport center of assessment in medical education 2019

Sosiale medier
Nettsidene
Senterets nettside finnes på www.ntnu.no/came. Nettsiden gir utfyllende informasjon om CAME sin
visjon og arbeidsprinsipper, samt om de ulike prosjektene vi jobber med. I tillegg finnes kontaktinfo og
lenker videre til Twitter og blogger. Studentene får tilgang til våre læringsressurser via denne nettsiden,

Facebook
Det meste av nyheter om prosjektets progresjon legges ut på nyhetsstrømmen på Facebooksiden vår
som finnes på facebook.com/ntnucame. Videre har hovedinnholdet på vår facebook side vært ukentlige
quizer for medisinstudenter og leger, ved navnet Medisinsk mandag. I desember måned hadde vi en
medisinskhistorisk julekalender for leger og studenter. Vi har publisert undervisningsvideoer og gjort
de til gjenstand for offentlig fagfellevurdering på påfølgende forbedring hvis innspillene har vært faglig
godt begrunnede. Statistikken vår på facebook er imponerende, som viser svært stor interesse for våre
prosjekter.
Følgere

1100

Sidelikes

1001

Innlegg

127

Antall personer nådd

172 291

Twitter
Per 31.12.19 hadde vi 430 følgere på Twitter. Antall tweets i 2019 var 29. Antall lesere (tweet impressions) var 44.000, med gjennomsnittlig 1517 impresjoner per innlegg.

Økonomi
Hele prosjektet har en budsjettramme på 5 102 866 NOK fordelt på 3 år. Budsjettet for slutten av 2017 var
på 94 606 og for hele 2018 på 1 666 482. Ettersom prosjektmidlene først ble tildelt i 2018 ble midler fra
2017 overført til 2018 budsjettet som fikk et budsjett på 1 761 088 kroner. Budsjettet for 2019 var på
1 658 974. Regnskapsførte kostnader i prosjektet per 31.12.2019 var på 2 886 529 kroner. Det utgjør et
underforbruk på 533 363 kroner som primært skyldes mindre bruk av IT-tjenester enn planlagt, færre
studentansatte enn planlagt og færre undervisere enn planlagt ble sendt på kurs det første driftsåret. Ut
fra nye prognoser kommer prosjektet til å gå i null og være fullført ved prosjektslutt 31.12.2020.
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Budsjett og forbruk

31.12.2019

31.12.2020

