Quate eksamen 2014
Vi var til Quate eksamen der blev afholdt i Århus d. 27. oktober 2014. På trods af mange års
erfaring inden for cervixcytologi og screening, følte vi at det var en stor udfordring på vores
faglighed at gå til Quate eksamen. Vi brugte mange tanker og energi op til eksamen, da det selvsagt
er ens frygt at dumpe i det man laver til dagligt. Vi følte dog imidlertid, at vi havde gjort, hvad vi
kunne for at forberede os til dagen, dog ændrede det ikke på at nervøsiteten var til at føle på.
Selve eksamen består af en multiple choice test, som består af 50 spørgsmål omhandlende den
teoretiske del af cervixcytologi, samt en screeningstest bestående af 16 præparater.
Eksamen foregår uden hjælpemidler og satte i den grad vores nerver på højkant, da man ikke får
nogen del-resultater. Det vil sige, at man starter dagen med multiple choice testen. Derefter en
pause, efterfulgt af første del af mikroskopi testen, herefter endnu en pause og så videre til anden
del af mikroskopitesten. Først derefter får man at vide, om man har bestået begge tests.
For at bestå Multiple choice testen skal man have 50 % af svarene rigtige. Spørgsmålene kan
omhandle alt inden for cervixcytologi. For at bestå mikroskopitesten , må man ikke have overset
nogle forandrede celler, omvendt igen må man heller ikke overdiagnostisere eller fejldiagnostisere
for mange, da det er det samlede antal point der afgør om man har bestået testen.
Hvis vi skal give nogen kommende eksaminanter nogle råd, vil vi anbefale at man har en del
screeningserfaring før man går til Quate eksamen, da man er på egen hånd, når man sidder og skal
stille diagnoserne. Der er ikke mulighed for at konferere med hverken en kollega eller en læge, som
man ville gøre til dagligt.
Alt i alt var det en udmattende og nervepirrende dag, da vi først fik vores resultater midt på
eftermiddagen. Men stor var glæden og ikke mindst lettelsen, da vi kunne gå derfra, med hver
vores eksamensbevis i hånden 
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