Satt på prøve

417

24. mars 2017 kl 0900 setter alle sisteårs medisinstudenter i Norge seg ned samtidig.
Da skal de for første gang gjennomføre en felles nasjonal prøve. Prøven er et pilotprosjekt, ikke en eksamen, og arrangeres i samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene. Studentene skal testes i klinisk resonnement ved å besvare 120 spørsmål innen
sentrale områder av medisinen.
Poenget med prøven er å sammenligne studiestedene og avdekke eventuelle svakheter
ved de enkelte utdanningene. Dessuten skal hver student få skriftlig tilbakemelding
på sin egen prestasjon, sammenlignet med gjennomsnittet både ved fakultetet og i hele
landet. Begge deler er viktig. For selv om fakultetene har ulike regionale utdanningsprofiler, bør pasientene kunne forvente samme kjernekunnskap uansett hvor i landet
legen er utdannet. Lykke til på prøven!
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Siden sist
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Rådløsheten rundt myalgisk encefalopati (ME) eksisterer blant pasienter, pårørende
og behandlere – og man fortviler over usikre diagnoser og lite bedring. I Tidsskriftet
nr. 5/2017 publiserte vi en artikkel i sjangeren «Noe å lære av» om en kvinne i 50-årene
som i ti år hadde levd med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. Men så ble hun syk og innlagt i sykehus på grunn av lungebetennelse med sepsis.
Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi, og det ble avdekket en annen underliggende diagnose. For pasienter som lever med usikkerhet rundt sin diagnose kan det
sikkert være interessant å lese artikkelen om hun som plutselig ikke hadde myalgisk
encefalopati likevel – men sekundær binyrebarksvikt og en cystisk tumor i hypofysen.
Hele 4 400 mennesker trykte på linken på Facebook og leste artikkelen. Den nådde
42 000 brukere og ble delt 49 ganger. Totalt er artikkelen lest over 10 000 ganger på
en drøy uke.

Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten, og alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter.
Disse samsvarer ikke nødvendigvis
med redaksjonens eller Den norske
legeforenings offisielle synspunkter
med mindre dette kommer særskilt
til uttrykk.

Samme artikkel fikk også mest oppmerksomhet på Twitter. «Av og til lider pasienten
av noe helt annet. Denne pasienten gikk ti år før riktig diagnose ble stilt», tvitret vi til
god respons:

«Siste «Noe å lære av»- spalten til @Tidsskriftet
er et eksempel på at god utredning og oppfølgning
er viktig ved ME.»
@ME_Rogaland
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