
 
 
Særoppgaven i medisinstudiet – kriterier ved vurdering av oppgaver 
 
Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. 
studieår. 
 
Inntil 2 studenter kan skrive oppgaven sammen. 
 
Ekstern veileder aksepteres, men intern veileder anbefales (eventuelt i tillegg til ekstern). 
 
Særoppgaven som sådan skal tilsvare ca 250 timer arbeid pr student.  Det er svært viktig at 
både veileder og student(er) er seg bevisst dette når framdriftsplan settes opp. 
 
Særoppgaven utgjør 10 studiepoeng. 
 
Særoppgaven evalueres  BESTÅTT eller  IKKE  BESTÅTT 
 
En IKKE  BESTÅTT  oppgave må gis retningslinjer for hva som må utbedres før 
oppgaven kan vurderes på nytt 
 
 
Utdrag fra «Retningslinjer for særoppgaven» 
 
Målsetting  
 
Hensikten med en særoppgave er at studentene i løpet av medisinstudiet skal vise at de 
behersker: 
• en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode 
• å bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk relatert fagområde. 
• å uttrykke seg skriftlig. 
 
 
Form og innhold 
 
Oppgaven kan være et begrenset eksperimentelt, klinisk eller samfunnsmedisinsk 
originalarbeid. Oppgaven kan også være en oversikt over vitenskapelig originallitteratur i et 
emne innen medisinsk fagområde eller med relasjon til medisinsk fagområde. 
 
Oppgaven kan bruke elektroniske kilder som referanser. Det er ikke tillatt å oversette slike 
kilder og heller ikke bruke kapittelinndeling fra slike kilder. 
 
Undervisningsmateriell som disseksjonsveiledninger, metodebøker og internettsider vil ikke 
kunne bli godkjent. 
 
Oppgaven bør ha oppbygging og lengde som en tidsskriftartikkel, 10-20 maskinskrevne sider 
i A4 format med dobbel linjeavstand og font 12, pluss referanser, figurer og tabeller, til 
sammen maksimum 30 sider (gjelder både 1 og 2 studenter).  
 
Oppgaven skal være disponert oversiktlig, for eksempel med en introduksjon, 



metodebeskrivelse, funn og resultat, og en diskusjonsdel. Referanser skal være systematisk 
gjengitt i teksten i henhold til et av de anerkjente siteringssystem, som for eksempel i 
Tidsskriftet. Alle referanser skal kunne identifiseres og finnes gjengitt i referanselisten. 
Antall referanser bør ikke overstige 40. 
 
Spørreskjema eller forsøksprotokoller kan vedlegges i et appendix til oppgaven der det er 
relevant. Figurer og tabeller skal ha tekster som gjør at de kan leses selvstendig. 
 
Oppgaven skal starte med et sammendrag på norsk og engelsk (abstract). 
 
Forsiden av oppgaven skal angi: 
Oppgavens tittel 
Kandidatens navn og kulltilhørighet 
Veileder(e)s navn 
Tidspunkt og sted 
 
 
 
Tre ulike kriteriemaler for særoppgaver 
 
(Uansett oppgavens omfang vil den ikke kunne tildeles mer enn 10 studiepoeng) 
 
 

1 Litteraturoppgave 
 

Krever at studenten gjør et litteratursøk på et aktuelt emne innen preklinisk eller klinisk 
forskning og sammenfatter sine resultater.  Opplegg og innhold av sammenfatning skal 
kontrolleres av veileder. 
 
Inngående moment Beskrivelse 
Litteratursøk Pubmed eller lignende databaser 
Innhenting av artikler Internett eller bibliotek 
Diskusjon med veileder om opplegg Gjennomgang av faginnhold 
Skriftlig sammenfatning Inkludert referansebehandling 
 
Kriterier Godkjent Ikke godkjent 
 Kriteriene for godkjent gjengis under Større avvik fra 

kriteriene fører til at 
oppgaven ikke god-
kjennes.  Alle former 
for kopiering oppfat-
tes som fusk, og fører 
til underkjennelse av 
oppgaven.  Fakultetet 
skal varsles om dette. 

Disposisjon Oppgaven skal være disponert oversiktlig med for 
eksempel en introduksjon, metode-beskrivelse, funn og 
resultat, og en diskusjonsdel. 

 

Innhold I en litteraturoppgave skal det fremgå hvordan man har 
funnet litteraturen, hvilke kriterier på litteraturens 

 



kvalitet man har valgt, og der funnene i litteraturen er 
fremstilt saklig og oversiktlig.  Kontroverser og 
motstridende funn i litteraturen bør diskuteres saklig og 
med innsikt. 

Figurer og 
Tabeller 

Figurer og tabeller skal ha tekster som gjør at de kan 
leses selvstendig. 

 

Referanser Skal være systematisk gjengitt i henhold til et av de 
anerkjente siteringssystem, som for eks. Vancouver. 

 

Øvrige 
merknader 

Mindre avvik fra kvalitetskravene fører ikke til 
at oppgaven underkjennes. Student og veileder 
informeres om sensor’s kommentarer til oppgaven. 

 

 
2 Databehandling  
 

Allerede innsamlete data skal behandles og sammenfattes. Denne type oppgave gjelder først 
og fremst 
klinisk forskning. Opplegg og innhold av skriftlig sammenfatning skal kontrolleres med 
veileder.  
 
Inngående moment Beskrivelse 
Gjennomgang av tidligere data Sammenfatte og strukturere 
Bearbeiding av data Statistisk behandling, inndeling i grupper 
Sammenligning av data med andre data Pubmed + andre databaser 
Skriftlig sammenfatning Inkludert referansebehandling 
 
Kriterier Godkjent Ikke godkjent 
 Kriteriene for godkjent gjengis under. Som for 

litteraturoppgave. 
Disposisjon Oppgaven skal være disponert oversiktlig med for 

eksempel en introduksjon, metode-beskrivelse, funn og 
resultat, og en diskusjonsdel. 

 

Innhold Studenten(e) bearbeider data og samler litteratur om 
temaet.  Laboratorie-data likestilles med andre typer 
data.  Metodene for databearbeidelse og litteratursøk 
skal fremgå av oppgaven.  Egne funn og funnene i 
litteraturen skal være saklig fremstilt og oversiktlig.  
Kontroverser og motstridende funn mellom egne data 
og funn i litteraturen bør diskuteres saklig og med 
innsikt.  En litteraturstudie der resultatene er 
systematisk bearbeidet som en meta-analyse kan også 
godkjennes. 

 

Data-
behandling 

Studenten(e) kan benytte allerede innsamlede data. 
De skal analysere data selvstendig, men kan få 
assistanse av veileder til mer avanserte statistiske 
metoder, dersom det er nødvendig. 

 

Figurer og 
Tabeller 

Figurer og tabeller skal ha tekster som gjør at de kan 
leses selvstendig. 

 

Referanser Skal være systematisk gjengitt i henhold til et av de 
anerkjente siteringssystem, som for eks Vancouver. 

 



Øvrige 
merknader 

Mindre avvik fra kvalitetskravene fører ikke til 
at oppgaven underkjennes. Student og veileder 
informeres om sensor’s kommentarer til oppgaven. 

 

 
3 Datainnsamling og databehandling 

 
I et slikt prosjekt deltar man selv i datainnsamling og behandler deretter egne 
data og sammenfatter disse.  Dette kan være en del av et grunnforsknings-
prosjekt, klinisk prosjekt eller et feltarbeid i et annet land. 
 
Inngående moment Beskrivelse 
Innsamling av data Forskerprosjekt, klinisk prosjekt eller feltarb. 
Gjennomgang av innsamlete data Sammenfatte og strukturere 
Bearbeiding av data Statistisk behandling, inndeling i grupper 
Sammenligning av data med andre data Pubmed + andre databaser 
Skriftlig sammenfatning Inkludert referansebehandling 
 
Kriterier Godkjent Ikke godkjent 
 Kriteriene for godkjent gjengis under. Som for tidligere 

oppgaver. 
Disposisjon Oppgaven skal være disponert oversiktlig med for 

eksempel en introduksjon, metodebeskrivelse, funn og 
resultat, og en diskusjonsdel. 

 

Innhold Studenten(e) samler inn og bearbeider data, og samler 
litteratur om temaet.  Data fra eget laboratoriearbeid 
likestilles med andre typer data.  Metodene for data-
bearbeidelse og litteratursøk skal fremgå av oppgaven.  
Egne funn og funnene i litteraturen skal være saklig 
fremstilt og oversiktlig.  Kontroverser og motstridende 
funn mellom egne data og funn i litteraturen bør 
diskuteres saklig og med innsikt.   

 

Data-
innsamling 

Studenten(e) skal benytte data som de selv har samlet 
inn. 

 

Data-
behandling 

De skal analysere data selvstendig, men kan få 
assistanse av veileder til mer avanserte statistiske 
metoder, dersom det er nødvendig. 

 

Figurer og 
Tabeller 

Figurer og tabeller skal ha tekster som gjør at de kan 
leses selvstendig. 

 

Referanser Skal være systematisk gjengitt i henhold til et av de 
anerkjente siteringssystem, som for eks. Vancouver. 

 

Øvrige 
merknader 

Mindre avvik fra kvalitetskravene fører ikke til 
at oppgaven underkjennes. Student og veileder 
informeres om sensor’s kommentarer til oppgaven. 
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