eAT-provet
Examination efter läkares allmäntjänstgöring
- Skriftligt prov -

INSTRUKTION
Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och
fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Den mindre texten repeterar basinformationen.
Frågorna behandlar inte bara fakta och lärobokslösningar. Minst lika stor vikt kommer att
läggas vid det kliniska resonemanget. Det räcker således inte vid vissa frågor att bara redovisa
vidtagna åtgärder utan vi vill också att du redovisar dina skäl för valda åtgärder.
I frågornas konstruktion ligger att du måste begränsa dina svar. Om en fråga avkräver flera
svar, t.ex. fyra stycken, kommer endast de första fyra svaren att rättas och övriga förslag
lämnas utan rättning.
Vid rättningen kommer vi att värdera hur du avgränsat problemställningar i svaret. Det bör
således inte vara för snävt, men inte heller för vidlyftigt och omfattande. Motstridiga eller
ovidkommande svar kan medföra poängavdrag. Skrivutrymmet efter varje delfråga bör räcka.
eAT-provet består av fyra fall där varje fall ger 20 poäng.
I varje fall ingår ett antal delfrågor med delpoäng som vi kommer att
informera dig om cirka två veckor innan provdatumet.
eAT-examinationen använder sig av en fast gräns för godkänd som är 65% (52p).
Det är totalsumman som räknas, således kan man på delmoment ha under 65% men
sammantaget bli godkänd.
I skrivsalen finns tillgång till kladdpapper och penna. Det är tillåtet att ha med dryck och något
lite att äta. Toalettbesök får göras mellan skrivningsfallen.
Efter slutfört prov finns en ENKÄT som frågekonstruktören gärna ser att du besvarar.
När du är färdig med provet: Uppmärksamma skrivvakten. Tack för hjälpen!
Vi önskar dig LYCKA TILL med skrivningen och hoppas att du skall finna frågorna relevanta för
den tjänstgöring du genomgått eller håller på att avsluta.
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