VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Intern skriftlig prøve
Medicinhåndtering

3.4. semester STF
Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

1

Intern prøve

Prøven er en individuel skriftlig prøve.
Prøven ligger i den sidste halvdel af semestret, og omfatter 4 ECTS i medicinhåndtering.

1

Form og rammer

Prøven består af et opgavesæt med relevante bilag.
Opgaverne består af grundlæggende regneopgaver inden for medicinregning svarende til 75 point
og tekstopgaver omhandlende dispensering og administration samt samarbejde med patienten og
samarbejdspartnere svarende til 25 point.
Prøven har en varighed på 100 minutter. Tidspunkt for prøven fremgår af skema og Itslearning.
Besvarelsen af prøven foregår elektronisk, så du skal medbring computer. Du må medbringe og
anvende hjælpemidler i form af noter, bøger og formelsamlinger.
Vær opmærksom på, at du til prøven kun kan bruge din computer til at besvare opgaverne i
prøven. Du kan altså ikke åbne fx dokumenter og e-bøger på din computer, og du kan ikke komme
på internettet via en browser.
Du må ikke medbringe andet elektronisk udstyr, der kan tilgå internettet, herunder fx
mobiltelefoner.
Karakteren meddeles på mitVIA.

2

Kriterier for den skriftlige prøve

At du kan
 beherske medicinregning
 vurdere en medicinudregnings korrekthed
 forklare sygeplejerskens opgaver og ansvar i forbindelse med dispensering, administration
og opbevaring af medicin
 vurdere relevante observationer af virkninger og bivirkninger hos en patient i forbindelse
med medicingivning
 reflektere over sygeplejerskens samarbejde med patient og samarbejdspartnere i
forbindelse med håndtering af medicin
 reflektere over information og vejledning til patienten og eventuelt pårørende i forbindelse
med håndtering af medicin

3

Bedømmelse

Eksaminator bedømmer, i hvilken grad din præstation opfylder kriterierne for intern prøve, samt
lever op til beskrevne krav i form og rammer.
Du skal opnå mindst 80 ud af 100 point for at bestå prøven.
Karakteren fastsættes efter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 114
af 03/02/2015.

2/3
Dato: 29-01-2019
VIA Sygeplejerskeuddannelsen

2

Omprøve

Består du ikke prøven, skal du henvende dig til studievejleder. Omprøven er en ny skriftlig prøve.
Ved ikke bestået prøve tilbydes feedback.
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