
Resolusjon 2 fra studentstyret 

Resolusjon - Nasjonale eksamener i legemiddelregning 

 

Vi som fremtidige sykepleiere har et lovpålagt ansvar for å håndtere medikamenter. 

Utdanningsinstitusjoner har ansvar for at vi tilegner oss denne kompetansen, men kravene til hvordan 

skoler/universiteter velger å lære dette bort er ikke gitt. Det er flere utdanningsinstitusjoner som 

gjennomfører eksamen i medikamentregning slik at den vurderes med bestått/ikke bestått. Dette 

krever at studentene svarer riktig på samtlige oppgaver i medikamentregningseksamen. En slik 

ordning er viktig, fordi skadepotensialet av feil er stort.   

 

Denne eksamen foreligger vanligvis i løpet av første studieår på flere av utdanningsinstitusjonene. 

Selv om medikamentregningseksamen praktiseres likt på flere institusjoner, er det flere 

grunnleggende forskjeller i eksamensinnhold. Det har skapt usikkerhet blant studentene i flere år 

hvilken metode som er rett. Eksamen er laget av institusjonene selv, som også legger til rette for 

utregningsmetode og form.  
Dette skaper også usikkerhet blant arbeidsgivere, som med rette antar at undervisningen er lik på 

nasjonalt nivå. 

 

Status for medikamentregning i dag er at det vi skal lære er likt, altså at metoden for hvordan man 

regner ut ser lik ut. Det er ikke metoden for hva vi lærer som er viktig, det er tidspunktet for når vi lærer 

det, i kombinasjon med hvor mye kunnskap studenter sitter igjen med, som er viktig.  
Medikamentlregningseksamen utføres mange steder kun med èn eksamen i løpet av 

sykepleierstudiet, mange steder i første studieår.  
Det kan settes under tvil hvorvidt kunnskapen om legemiddelregning videreføres fra første studieår 

med dagens praksis. Dette gjør studentene mindre beredt i møte med praksissituasjoner og 

undervisning skolen tilrettelegger.  

 

Hensikten med nasjonal eksamen er å istandgjøre studenter til å kunne prestere i praksis og 

yrkeslivet. Det er viktig kompetanse som er forventet å inneha når studenten er ferdig.  
En mer enhetlig og helhetlig utdanning vil styrke sykepleierkompetansen samfunnet har behov for. 

Som en del av hensikten til RETHOS, skal det bidra til å gjøre sykepleierutdanningen mer uniform. 

Pasienter og pårørende skal være sikre på at den riktige behandlingen gis til pasientene. Det blir 

derfor nødvendig med jevn og enhetlig undervisning som skaper et solid grunnlag for å kunne 

håndtere legemidler og sikre kontinuerlig læring. 

 

For å svare på behovet for kompetanse i legemiddelregning og bruken av den, må studentene 

inneha tilnærmet lik kunnskap innenfor faget. Nasjonale eksamener vil bidra til at studentene som 

gjennomfører eksamen vil ha sikret lik kompetanse når de kommer ut i tjenestene. Nasjonale 

eksamener må utarbeides av kyndige og myndige organer. NOKUT har i de siste årene satt sammen 

en gruppe for å utvikle nasjonale deleksamener i anatomi og fysiologi. Dette er et eksempel på tiltak 

som skaper et felles kunnskapsnivå. Dette skal være til fordel for sykepleierstudentenes felles 

sluttkompetanse.  
Dette kan også bidra til å fjerne eventuelle feil i forbindelse med eksamensutførelse, og fjerne mulige 

lokale misforståelser relatert til utregning og metode. 

 


