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28. januar 2022  På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Changed to: 
Online oral test without preparation. 

Examination time: 1 hour 
 
Preparation time: No preparation 
 
Examinators: A lecturer from each of the three 
clinical specialties 
 
Supplementary information: 
One case from each of the three specialities 
(paediatrics, gynaecology and obstetrics and 
clinical genetics. About 15-20 minutes to each 
case.  

Case discussion can be structured as in OSCE 
examination. 
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Hoved og Nervesystem 25. januar 2022 På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Omlægges ikke. Afvikles som ordinær prøve.  

Klinik 2  På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Omlægges ikke. 
Afvikles som ordinær prøve. 

Klinik og Sygdomslære 1 27. januar 2022   Omlægges til: 
Online mundtlig prøve uanset antal tilmeldte til 
reeksamen. 

Eksaminationstid: 30 minutter 
 
Forberedelsestid: Ingen forberedelse 
 
Supplerende informationer: 3-5 spørgsmål, der 
tager afsæt i spørgsmål fra det MCQ sæt, der blev 
givet ved den ordinære prøve. 
 
Du finder eksamenssættet på Brightspace, når 
den ordinære eksamen er afsluttet. 
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Psykiatri 26. januar 2022 26. januar 2022 Hvis under 5% af de studerende skal til 
reeksamen: 
Omlægges til online mundtlig prøve. 
Eksaminationstid: 25 minutter 
Forberedelsestid: Ingen forberedelse 
Supplerende informationer (mundtlig):  
Et hoved- og et bispørgsmål. Hovedspørgsmålet 
gives inden for pensum for Psykiatri og Børne-
Ungdomspsykiatri. Bispørgsmålet vil tilhøre det 
andet område. Eksempelvis, hvis 
hovedspørgsmålet er inden for Psykiatri, vil 
bispørgsmålet tilhøre Børne- og Ungdomspsykiatri. 

Hvis over 5% skal til reeksamen:  
Som omlagt ordinær eksamen, dvs. bunden 
hjemmeopgave, 4 timer, alle hjælpemidler. 

Retsmedicin 25. januar 2022 kl. 9:00-11:00  Omlægges til det samme som omlagt ordinær 
eksamen, dvs. bunden hjemmeopgave, 2 timer, 
alle hjælpemidler 
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Klinisk Farmakologi 24. januar 2022 kl. 9.00 – 11.00 26. januar 2022 Omlægges til det samme, som den omlagte 
ordinære eksamen, dvs. skriftlig hjemmeopgave, 2 
timer. 

Klinik og Sygdomslære 3 26. januar 2022 På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Omlægges ikke. Afvikles som ordinær prøve. 

Speciale Individuelt  Individuelt Omlægges ikke 

Sygdomslære 2 27. januar 2022 På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Omlægges til: 
Online mundtlig prøve uanset antal tilmeldte til 
reeksamen. 
Eksaminationstid: 30 minutter 

Forberedelsestid: Ingen forberedelse 
 
Supplerende information:  
3-4 spørgsmål, der tager afsæt i spørgsmål fra det 
eksamenssæt, der blev givet ved den ordinære 
prøve. 
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Der kan komme ændringer til eksamensplanen. Seneste ændringer med rødt.  
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Innovation og værdiskabelse 
i sundhedsvæsenet 

Aflevering af hjemmeopgave: 
18. januar 2022 kl. 12.00 

Mundtlig: 
27. januar 2022 

 

På eksamensdagen for den 
mundtlige eksamen. 

Omlægges til:  

Hjemmeopgave: 
Omlægges ikke 
 
Mundtlig: 
Online mundtlig prøve uden forberedelse på 
samme vilkår som til den ordinære eksamination. 
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