OSCE
Som en del av kunskapsprovet

Vad är en OSCE?
OSCE (observed structural clinical examination) är en examinationsform som blivit allt mer vanlig internationellt
inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE innebär att framför allt olika kliniska
färdigheter examineras. Detta sker genom att studenterna cirkulerar runt olika stationer där man ska utföra en
uppgift under en viss tid. Uppgiften kan vara ett praktiskt moment som ska utföras eller att ge adekvat
information/instruktion till en patient. För att standardisera använder man sig ibland av simulerade patienter. De
flesta stationer är observerade och bedöms under det att uppgiften utförs. Man har också några vilostationer
inlagda.
Observera att stationerna kan innehålla moment från samtliga delar av det odontologiska utrednings- och
behandlingspanoramat. T ex kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på
munhälsan, där kunskap kommer från farmakologi/allmän medicin-kurserna, till fyllningsterapi, där kunskap
kommer från preparationslära.

Praktiskt genomförande
Det första praktiska delprovet genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer.
Ni kommer att få ett kompendium som innehåller instruktion och information för dessa stationer. OSCE-slingan
består av 4 stationer och någon eller några vilostationer. Alla stationer är observerade och några av stationerna
kan använda en simulerad patient (SP). När du är klar med examinationen så lämnas hela kompendiet tillbaka.
Stationerna genomförs en och en av deltagarna. OSCE-stationerna är 12 minuter långa. Uppgiften ska utföras på
avsatt tid.
Varje station består av en specifik uppgift som kan vara av olika karaktär, t ex patientbemötande, praktiskt
handhavande, diagnostik etc.
Vid stationen finns ett papper uppsatt med information om patienten/vad som ska hända inne i rummet. Läs alla
instruktioner noggrant inför varje station! Observera uppdukningen-vad för instrument ligger framme? Vad skall
man göra med dessa?
På en ljudsignal går den prövande in i rummet och utför uppgiften. På en ljudsignal går den prövande ut ur
rummet. Om stationen inte är slutförd måste den prövande ändå lämna rummet.
Efter att tiden för en station är slut har du 1 minut på dig att gå till nästa station och läsa instruktionen för den.
Du väntar då utanför stationen. Du roterar medsols till nästa station.
Du informeras via högtalare om när du ska gå till nästa station, när varje station startar, när 30 sekunder återstår
och när du ska gå till nästa station. Du får inte påbörja en station innan du är tillsagd och måste lämna båset då
du uppmanas göra detta.
Om du är klar på stationen innan tiden har gått ut så stannar du kvar i båset och väntar tills du får instruktion att
gå till nästa station. Ingen kommunikation är tillåten under denna tid, vare sig med SP eller bedömaren. Använd
ev. kvarstående tid till att förbereda dig för nästa station.
Bedömaren är instruerad att vara neutral, och detta ska inte uppfattas som att du gjort fel eller att läraren är
ovänlig. Du kan inte få någon feedback på din prestation i direkt anslutning till utförandet.
På vilostationen har du tid att ta igen dig, läsa på nästkommande stationer, dricka lite etc.

Betygsättning och poäng
Varje station poängsätts. Det kan vara en eller flera bedömare på varje station.
Poängen per station ska räknas om till ett värde av 10 poäng per station. Summan av poängen på OSCEstationerna är underlag för betygssättning, liksom antal Underkända stationer.
Stationerna betygssätts med en helhetsbedömning på skalan Underkänt – Gränsfall – Godkänt
En Underkänd station kan medföra betyget underkänd på provet, även om poängen är över poänggränsen för
godkänt. Exempel då detta kan hända är om utförandet bedömts som patientfarligt.
För att få godkänt ska du ha minst 3 av 4 stationer Godkänt, samt 70 % av poängen.
Vid gränsfall så blir de som har lika med eller mer än medelpoängen av alla gränsfall GODKÄND.

