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Prøvevejledning 

Farmakologi og medicinhåndtering 
 

Mål 

Målet er, at eleven gennem en skriftlig opgave og mundtlig prøve demonstrerer sin viden samt 

sine holdninger og etiske overvejelser inden for Farmakologi og medicinhåndtering, svarende til 

målene for faget. 

Forudsætning for prøven 

For at eleven kan indstilles til prøve skal eleven have deltaget i undervisningen.  

 

For elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2, udtrækkes faget Farmakologi og 

medicinhåndtering altid til prøve.  

Prøveform  

Prøven består af en individuel skriftlig opgave, som indgår i en mundtlig prøve. Elevens skriftlige 
besvarelse indgår i den mundtlige prøves eksaminationsgrundlag, men indgår ikke i 
karaktergivningen.  
 
Prøven tager udgangspunkt i en case, som er udfærdiget af eksaminator. Eksaminator er 

ansvarlig for at casen er dækkende for fagets formål og mål.  

Eleven trækker en case ved lodtrækning. Eleven skal have mindst 4 cases at vælge i mellem. 
Hver case må optræde 3 gange. Ved lodtrækningen skal eksaminator og institutionens leder eller 
anden udpeget være til stede jf. gældende lovgivning.  

Prøvens tilrettelæggelse 

Der afsættes i alt 48 timer til at arbejde med casen, der tager udgangspunkt i en relevant 

problemstilling inden for social- og sundhedsassistentens erhvervsfaglige område.  

 

1. dag trækker eleven en case ved første lektions begyndelse. Forberedelsen til prøven er uden 

lærervejledning. Eksaminator eller anden underviser er dog til stede den første lektion til afklaring 

af evt. forståelsesspørgsmål. Den skriftlige del af opgaven uploades af eleven senest kl. 13.00 

samme dag.  

2. dag forbereder eleven sig på den mundtlige prøve.  

3. dag går eleven til prøve. 
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Den skriftlige opgave skal indeholde:  

Besvarelse af 3 medicinberegninger, som skal indeholde alle mellemregninger og resultater.  

Den skriftlige opgave udarbejdes efter SOSU ZBC’s tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. 

Eksaminationsgrundlag 

Eleven arbejder med casen i det fastsatte tidsrum. Casen understøtter alle fagets mål. Der tages 

udgangspunkt i elevens skriftlige besvarelse og dialogen med eleven kan omfatte alle væsentlige 

mål i faget. Prøven er individuel og mundtlig.  

Prøveafvikling 

Til prøven afsættes 30 minutter inkl. votering og karakterfastsættelse. De første max. 5 minutter 

afsættes til elevens oplæg. Prøven foregår som en samtale mellem eksaminator og elev ud fra 

elevens oplæg, der tager udgangspunkt i casen og det skriftlige materiale.  

 

De skriftlige beregninger skal medbringes til den mundtlige prøve og kan involveres af 

eksaminator/ censor. Herudover kan eleven medbringe case, skriftlig opgave samt eget oplæg til 

prøven. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

Tidspunkterne planlægges af afdelingens uddannelsesleder i samarbejde med 

elevadministrationen. Censor får den udtrukne case tilsendt af uddannelsesadministrationen. 

Bedømmelsesgrundlag  

Elevens skriftlige besvarelse indgår i den mundtlige prøves eksaminationsgrundlag, men indgår 

ikke i karaktergivningen.  

Votering 

Elevens faglige standpunkt vurderes op imod målene for faget. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

Prøvekarakteren erstatter standpunktsbedømmelsen i Farmakologi og medicinhåndtering. 
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Bedømmelseskriterier 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, 

instrukser, vejledninger og lokale procedurer til 
at forklare social- og sundhedsassistentens 
ansvar og kompetenceområde til selvstændigt 
at kunne varetage medicinhåndtering i 
gældende praksis, herunder delegering, 
videredelegering, ledelsens ansvar og 
akkreditering.  

 
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring 

og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt 
og i det tværfaglige samarbejde at kunne 
fremme patientsikkerheden og forebygge fejl 
ved medicin-håndtering i praksis, herunder 
dokumentere, indrapportere samt følge op på 
embedslægetilsyn.  

 
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og 

fysiologi til at forklare lægemidlers 
farmakokinetik, herunder absorption, 
distribution og elimination og farmakodynamik.  

 
4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for 

at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl 
ved medicinhåndtering.  

 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel 

farmakologi, herunder psykofarmaka til at 
observere virkninger og bivirkninger samt 
forklare kontraindikationer, interaktioner og 
dispenseringsformer inden for de mest 
almindelige hovedgrupper, herunder hvilken 
betydning det har for observationen af borgere 
og patienter.  

 
6. Eleven kan anvende viden om 

sundhedspædagogiske metoder, redskaber og 
praksisformer, herunder vejledning, motivation, 
og selvadministration i samarbejdet med 
borgere, patienter og pårørende i primær og 
sekundær sektor, herunder samarbejde med 
almen praksis til at øge kvaliteten og 
patientsikkerheden ved medicinhåndtering.  

 
7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og 

risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 
arbejdsmiljøudvalgets opgave og 
arbejdsmiljøcertificering til at forebygge 
arbejdsskader i praksis 

 

02 Eleven har en begrænset indsigt I sundhedsloven, 
autorisationsloven, herunder begrænset kendskab til 
vejledninger og instrukser omkring ordination og 
medicinhåndtering. 
Eleven kan på en begrænset og enkel måde, diskutere 
eget ansvar og kompetenceområde. 
Eleven kan på et basalt niveau forklare de forskellige 
delegeringsformer. 
Eleven kan på et basalt niveau forklare ledelsens 
ansvar og akkreditering. 
 
Eleven har begrænset indsigt i eget ansvar for 
indberetning af UTH, samt opfølgning af embedslæge 
tilsyn. 
Eleven reflekterer på et basalt niveau for at fremme 
patientsikkerheden. 
Eleven har en begrænset indsigt i at forebygge fejl ved 
medicinhåndtering. 
 
Eleven har en basal viden om mavetarmsystemet, 
herunder leveren, nyrerne samt kapillærnettes og 
lungernes anatomi og fysiologi. 
Eleven har en begrænset indsigt i absorption, 
distribution, elimination og farmakodynamik af 
lægemidler. 
 
Eleven har en begrænset viden om medicinregning, 
herunder omregninger, volumen, antal, styrke, dosis og 
procent. 
Eleven kan på et basalt niveau, reflektere over egen 
kompetence ved medicinhåndtering for at fremme 
patientsikkerheden, samt forebygge fejl ved 
medicinhåndtering. 
 
Eleven har et begrænset kendskab til speciel 
farmakologi herunder psykofarmaka. 
Eleven kan på et basalt niveau forklare virkning, 
bivirkning, kontraindikationer, indikationer af de mest 
anvendte præparater i somatikken, psykiatrien og det 
kommunale område, samt observere symptomer på 
disse. 
 
Eleven har en begrænset viden om den 
sundhedspædagogiske metode, som instruktion, 
rådgivning, vejledning og motivation for at kunne opnå 
compliance. 
Eleven kan på et basalt niveau udvikle samarbejde 
med patienter, borgere og pårørende, samt almen 
praksis. 
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Eleven kan på en begrænset måde reflektere over 
kvaliteten og patientsikkerheden ved 
medicinhåndtering. 
 
Eleven har begrænset indsigt i de hygiejniske 
principper og retningslinjerne håndhygiejne. 
Eleven kan på et basalt niveau forklare steril teknik, 
brug af pincet, samt handsker ved 
medicinadministration. 
Eleven har et begrænset kendskab til forebyggelse af 
medicinoptag gennem huden, slimhinder og lunger, 
samt risikofaktorer ved stikskader. 
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Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, 
instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at 
forklare social- og sundhedsassistentens ansvar 
og kompetenceområde til selvstændigt at kunne 
varetage medicinhåndtering i gældende praksis, 
herunder delegering, videredelegering, ledelsens 
ansvar og akkreditering.  

 
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og 

utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i 
det tværfaglige samarbejde at kunne fremme 
patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicin-
håndtering i praksis, herunder dokumentere, 
indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.  

 
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og 

fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, 
herunder absorption, distribution og elimination og 
farmakodynamik.  

 
4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at 

fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 
medicinhåndtering.  

 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel 

farmakologi, herunder psykofarmaka til at 
observere virkninger og bivirkninger samt forklare 
kontraindikationer, interaktioner og 
dispenseringsformer inden for de mest 
almindelige hovedgrupper, herunder hvilken 
betydning det har for observationen af borgere og 
patienter.  

 
6. Eleven kan anvende viden om 

sundhedspædagogiske metoder, redskaber og 
praksisformer, herunder vejledning, motivation, og 
selvadministration i samarbejdet med borgere, 
patienter og pårørende i primær og sekundær 
sektor, herunder samarbejde med almen praksis 
til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved 
medicinhåndtering.  

 
7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og 

risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 
arbejdsmiljøudvalgets opgave og 
arbejdsmiljøcertificering til at forebygge 
arbejdsskader i praksis 
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Eleven har godt kendskab til sundhedsloven og 

vejledninger vedrørende ordination og 

medicinhåndtering samt til autorisationsloven og de 

forpligtelser det medfører at arbejde med omhu og 

samvittighedsfuldhed, jounalføringspligt og 

dokumentationspligt.  

 

Eleven demonstrerer godt kendskab til eget ansvars og 

kompetenceområde og er bekendt med regler for 

delegering og videredelegering. 

 

Eleven kan på en hensigtsmæssig måde, planlægge, 

udføre medicinhåndtering, herunder ophældning, 

udlevering, observation samt dokumentation. 

 

Eleven demonstrerer på en selvstændig måde at kunne 

arbejde med at forebygge UTH, kan reflektere over 

egne og kollegers UTH for at fremme kvaliteten af 

plejen, patientsikkerheden samt forebygge fejl ved 

medicinhåndtering. 

 

Eleven kan gøre rede for at der findes forskellige grader 

af UTH samt redegøre for de handlinger hun/han skal 

foretage sig med hensyn til patienten samt 

indberetningen af hændelsen.  

 

Eleven er bekendt med formålet med indberetningen.  

 

Eleven har godt kendskab til kroppens anatomi og 

fysiologi, herunder mave tarmkanalen og leveren, 

hjerte, blod og kredsløb, lungerne, nyrer og urinveje, 

huden, kapillærsystemet samt nervesystemet.  
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Eleven kan på baggrund af dette på middel niveau gøre 

rede for lægemidlets absorption, distribution, elimination 

og farmakodynamik og kan på baggrund af denne viden 

på acceptabel måde beskrive hvilke handlinger han/hun 

vil foretage sig I den forbindelse. 

 

Eleven kan udføre medicinberegninger herunder 

omregninger af antal tabletter, volumen, styrke, procent 

og dosis.  

 

Eleven kan reflektere på et middel niveau over egen 

kompetence ved medicinhåndtering og beregninger og i 

den forbindelse fremme patientsikkerheden og 

forebygge fejl. 

 

Eleven demonstrerer god indsigt I almen og speciel 

farmakologi, herunder psykofarmaka og kan beskrive 

på en klar måde søgning af lægemidler på 

Promedicin.dk og anvendelse af denne.  

 

Eleven kan på en god måde forklare forskellige 

dispenseringsformer, systemisk og lokal virkning samt 

lægemidlers virkning, eventuelle bivirkninger, 

interaktioner, kontraindikationer samt hvilken betydning 

det har for observationer af patienten eller borgeren. 
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Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, 
instrukser, vejledninger og lokale procedurer til 
at forklare social- og sundhedsassistentens 
ansvar og kompetenceområde til selvstændigt 
at kunne varetage medicinhåndtering i 
gældende praksis, herunder delegering, 
videredelegering, ledelsens ansvar og 
akkreditering.  

 
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring 

og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt 
og i det tværfaglige samarbejde at kunne 
fremme patientsikkerheden og forebygge fejl 
ved medicin-håndtering i praksis, herunder 
dokumentere, indrapportere samt følge op på 
embedslægetilsyn.  

 
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og 

fysiologi til at forklare lægemidlers 
farmakokinetik, herunder absorption, 
distribution og elimination og farmakodynamik.  

 
4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for 

at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl 
ved medicinhåndtering.  

 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel 

farmakologi, herunder psykofarmaka til at 
observere virkninger og bivirkninger samt 
forklare kontraindikationer, interaktioner og 
dispenseringsformer inden for de mest 
almindelige hovedgrupper, herunder hvilken 
betydning det har for observationen af borgere 
og patienter.  

 
6. Eleven kan anvende viden om 

sundhedspædagogiske metoder, redskaber og 
praksisformer, herunder vejledning, motivation, 
og selvadministration i samarbejdet med 
borgere, patienter og pårørende i primær og 
sekundær sektor, herunder samarbejde med 
almen praksis til at øge kvaliteten og 
patientsikkerheden ved medicinhåndtering.  

 
7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og 

risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 
arbejdsmiljøudvalgets opgave og 
arbejdsmiljøcertificering til at forebygge 
arbejdsskader i praksis 
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Eleven har stor indsigt I sundhedsloven og vejledninger 

vedrørende ordination og medicinhåndtering.  

 

Eleven har stor indsigt I autorisationsloven samt de 

forpligtelser som det medfører, at arbejde med omhu og 

samvittighedsfuldhed, samt journalføringspligt og 

dokumentationspligt.  

 

Eleven kender til fulde sit eget ansvar og 

kompetenceområde og udviser stort kendskab til regler for 

delegering og videredelegering.  

 

Eleven kan selvstændigt planlægge, udføre 

medicinhåndtering, herunder ophældning, udlevering, 

observation samt dokumentation. 

 

Eleven demonstrerer at hun/han arbejder bevidst med at 

forebygge UTH, kan reflektere kritisk over egne og 

kollegers UTH for at fremme kvaliteten af plejen, 

patientsikkerheden samt forebygge fejl ved 

medicinhåndtering.  

 

Eleven kan beskrive forskellige grader af UTH, samt på 

sikker vis gøre rede for de handlinger hun/han skal 

foretage både med hensyn til patienten og indberetning af 

hændelsen.  

 

Eleven er bekendt med hvad formålet med indberetning er 

 

Eleven har stor indsigt I kroppens anatomi og fysiologi, 

herunder mave tarmkanalen og leveren, hjerte, blod og 

kredsløb, lungerne, nyrer og urinveje, huden, 

kapillærsystemet samt nervesystemet.  
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Eleven kan på baggrund af dette gøre rede for 

lægemidlets absorption, distribution, elimination og 

farmakodynamik og kan på baggrund af denne viden 

beskrive hvilke observationer hun/han vil gøre hos 

borgeren i forbindelse med behandlingen med lægemidlet 

. 

Eleven kan selvstændigt udføre medicinberegninger, 

herunder omregninger af antal tabletter, volumen, styrke, 

procent og dosis.  

 

Eleven kan reflektere kritisk over egen kompetence ved 

håndtering af medicin og beregninger og med omhu og 

samvittighedsfuldhed I forbindelse med disse fremme 

patientsikkerheden og dermed forebygge fejl. 

 

Eleven har stor indsigt i almen og speciel farmakologi, 

herunder psykofarmaka.  

 

Eleven kan sikkert beskrive søgning af lægemidler på 

Promedic.dk, og anvendelse af denne. 

 

Eleven kan på udtømmende vis forklare forskellige 

dispenseringsformer, systemisk og lokal virkning samt 

lægemidlernes virkning, eventuelle bivirkninger, 

interaktioner, kontraindikationer, samt hvilken betydning 

det har for observationerne af borgeren og patienten. 
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Eksaminator 

Den fagansvarlige underviser, som leder eksaminationen. 

Censor 

Udpeges af skolen eller tildeles ved særlig censur af Ministeriet for børn og undervisning. 

Udpeges censor af skolen skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden skole, der er 

bekendt med indhold og niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt, jf. gældende 

bekendtgørelse. 

Omprøve 

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan deltage i samme 

prøve 2 gange. 

Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Omprøven vil normalt 

afvikles inden for 14 dage efter prøven. Eksaminator vil normalt være den samme som ved første 

prøve. 

 

Eleven går til omprøve i en anden case end den først udtrukne. Forud for prøven tilbydes eleven 

en vejledningssamtale med den fagansvarlige underviser/eksaminator. Der udpeges en ny 

censor. Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven holdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. 

Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 

Henvisninger 

 Mål for uddannelsesspecifikt fag Farmakologi og medicinhåndtering, jf. 
Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

 Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prøver er offentligt tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold. Kun 

kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 

 

 

 


