20. februar 2017 kl. 16:19 skrev Eva Gjerdrum <eva.gjerdrum@uit.no>:
Hei

Seksjonsleder og prodekan for legeutdanningen har behandlet din henvendelse og besluttet følgene:

Vi kan innenfor budsjettet til legeutdanningen gi en garanti og dermed ett forskudd for utgiftene
knyttet til oppstart og datainnsamling i dette prosjektet. Garantien er på inntil kr. 220.000,-. Utgifter
dekkes etter regning. Midler betales tilbake til Helsefak/Enhet for legeutdanning når og om omsøkte
eksterne midler foreligger. Vi forutsetter at vi før utbetaling av midler knyttet til garantien:



får tilsendt forskningsprotokoll med fullstendig budsjett og framdriftsplan for prosjektet.



at det legges en plan for søknader knyttet til eksterne midler for hele budsjettet.



at alle nødvendige tillatelser er omsøkt og tildelt.

 at prosjektet snarest legger protokoll og planer fram for programstyret for medisin og at
studentene på kull 11 informeres om planene så fort som mulig etter dette.

Med vennlig hilsen

Eva Gjerdrum og Inger Njølstad

From: Eirik Hugaas Ofstad [mailto:eirikofstad@gmail.com]
Sent: 10. februar 2017 01:15
To: Eva Gjerdrum <eva.gjerdrum@uit.no>
Subject: Evaluering av gammel versus ny studieplan (video av muntlig eksamen)

Hei igjen, Eva.
Jeg sender som forespeilet litt mer om prosjektet.
Utkast til prosjektbeskrivelse er vedlagt, så langt som vi har kommet.

Skulle Helsefak ønske å støtte dette prosjektet økonomisk til vi greier å skaffe midler til
gjennomføringen, vil det være mye arbeid foran oss i gruppen i ukene som kommer. Det er vi
i så fall klare for og jeg er sterk i troen på at vi kan få det til.
Jeg har gjennomført et liknende prosjekt ifm min doktorgrad, hvor jeg analyserte 380 legepasientkonsultasjoner tatt opp på video ved Ahus.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/47883

Nøkkelen for å komme i gang er finansiering av utstyr og vitenskapelige assistenter som
sikrer datainnsamling av vårens muntlige eksamener (3. og 4. årsstudenter - har allerede
kartlagt egnede kandidater).

Budsjett for datainnsamling i 2017 estimeres til:
Utstyrspakker for opptak av video og lyd (25 stk)

= 100 000

Timelønn studenter videoopptak (5-600 timer x 182 kr/t pluss omkostninger) = 120 000
TOTALT

= 220 000

Kommentar til utgiftene: godt kamera med god lyd fås for 3-4000 kroner. Kjøper vi feks 25
vil vi nok kunne få rabatter. I Tromsø trenger vi minimum 13 kamera (eksamen foregår 13
steder samtidig), i Bodø 8 kamera og i Finnmark 4 kamera på sikt, kanskje bare 1 i år.
Timelønn til studenter er basert på hva de får om de jobber som pleiemedhjelpere på UNN.
Om denne timesatsen ansees høy eller lav, skal ikke jeg mene noe om. Jeg tror vi kan greie å
få studenter med på dette for lavere timelønn (feks 150 kr), men det kan nok være noen som
takker nei da. Studentene kan lese til egen eksamen mens de venter på at den muntlige
eksamen skal bli ferdig (de skal forlate rommet/sette seg utenfor når kameraet er satt igang).

Neste frist for REK søknad er kommende tirsdag.
Søknadsfristen etter det er 28. mars og da kan det komme til å knipe ift tid.
Sist REK-søknad jeg fikk godkjent (som beskrev videoopptak av lege-pasientkonsultasjoner)
ble behandlet nå i oktober, 1 mnd etter innsending og jeg fikk tilbakemelding med beskjed om
å gjøre mindre justeringer totalt 8 uker etter innsending.
Om jeg sender inn søknad 14.2 vil det være det beste. Jeg er beredt på å bruke helgen på det
og et signal om at det vil være verdt innsatsen vil selvsagt gjøre jobben vesentlig mer
lystbetont.

Søknadsfrist for midler fra Result (fyrtårnmidler) er 7. april. Planen er å ha
prosjektbeskrivelse, kvittering på innsendt REK-søknad og nødvendige ting ift Datatilsyn på
plass før søknadsfristen.

Om det er ting du lurer på, må du gjerne ringe om det er mest effektivt. 91185581.

Spent på hva du tenker.
Som vi snakket om; dette er et forskningsprosjekt. Det vil kunne gi ny og verdifull kunnskap.
Prosjektet vil samle inn materiale som kan gi mange vitenskapelige publikasjoner.
Men prosjektet er også en evaluering og kvalitetssikring av undervisning og vurderingsformer
ved medisinstudiet i Tromsø. Om det er ønskelig kan jeg (i samarbeid med Torsten og
Katrine) få til å skrive noe om det, om det er ønskelig fra fakultetets side.

mvh

Eirik H. Ofstad
konst. overlege/postdoc, med.avd Nordlandssykehuset Bodø
førsteamanuensis ISM, Helsefak, UiT
eirikofstad@gmail.com
tel: + 47 91 18 55 81

-Eirik H. Ofstad
MD, PhD
eirikofstad@gmail.com
tel: + 47 91 18 55 81

