Kunskapsprov för tandläkare med utbildning
från länder utanför EU/EES

OSCE som en del av kunskapsprovet
Observed Structural Clinical Examination (OSCE) är en examinationsform som testar
provdeltagarens förmåga/färdigheter i områden som t.ex. kliniskt resonemang, beslutsförmåga,
kommunikation och beteende. OSCE kan också testa praktiska färdigheter.
OSCE fokuserar på kommunikation med och bemötande av patient. Provdeltagarnas
ämnesmässiga kunskaper och bedömningsförmåga kommer att visas genom det som
provdeltagaren säger till patienten. På vissa stationer kan man få t.ex. radiologiska bilder som
man ska tolka, för att kunna informera patienten om diagnos eller liknande.
Provdeltagarna kommer att bedömas på dessa områden (de kan variera lite mellan
stationerna):
•
•
•

Inhämtning och förmedling av korrekt ämnesrelaterad information
Kommunikation med patient och professionellt förhållningssätt
Praktisk färdighet, t ex ta röntgenbild

Hur genomförs OSCE
OSCE består av totalt 4 stationer, och beräknas ta ca. 1 timme. Det tillkommer också
karantäntid på upp till 3 timmar.
Vid varje station ska du genomföra en uppgift på 10 minuter. Uppgiften kan till exempel vara att
ta anamnes eller att ge adekvat information eller instruktion till en patient. För att situationen
ska vara så verklig som möjligt används ibland personer som föreställer patienter.
Observera att stationerna kan innehålla moment från alla delar av det odontologiska utredningsoch behandlingspanoramat. Till exempel kan det röra sig om allt från information till en patient
om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från kurser i farmakologi och
allmän medicin, till att exponera och att tolka en röntgenbild.
Vi använder ljudsignaler som talar om när du ska gå in på stationen och när tiden är slut. När
tiden är slut måste du gå ut även om du inte hunnit färdigt. Du informeras via ljudsignaler 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 stationen
då du uppmanas göra detta. Personal på plats instruerar dig vart du ska gå när du är klar.
Mellan varje station är det 5 minuters paus. Du kan då vila eller förbereda dig för nästa station.
Om du är klar på stationen innan tiden har gått ut, kan du gå direkt till vilostationen.
Cirka 30 minuter innan OSCE börjar får du ett kompendium med instruktioner om uppgiften
och bedömningskriterier för varje station. När examinationen är slut ska du lämna tillbaka
hela kompendiet.
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Bedömning
Alla stationer observeras och bedöms när uppgiften utförs. Vi videofilmar också alla stationer.
Inspelningen gör det möjligt att kontrollera bedömningen i efterhand. När resultaten i OSCE är
registrerade raderas alla videoupptagningar.
Det kan vara en eller flera bedömare på varje 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.
•
•

Provdeltagaren får ett betyg (godkänd eller underkänd) baserat på en
helhetsbedömning på varje station
För godkänt resultat på OSCE måste tre av fyra stationer vara godkända
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