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Tentasmart

eller

Hjälpmedel på tentan
Studenten får ta med:
• Kompendium: Författningar inom läkemedels och apoteksområdet
• Boken: Receptföreskrifter – tolkningar och kommentarer inkl
uppdateringsblad
• Ordbok hemspråk-svenska/engelska (ej medicinsk eller juridisk
ordbok)
Inga anteckningar i böckerna!
Legitimation

Vanliga frågor
• Måste man lära sig lagar utantill?
• Räknas gula understrykningar som anteckningar?
• Måste jag ta med mig FASS till tentan?
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Betygskriterier

”Allvarliga fel”

Frågetyper
• Receptgranskning
• Fall
• Faktafrågor
– Svara i fritext
– flervalsfrågor
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Receptgranskning
• 7-8 recept
• Ska granskas ett och ett
• Samtliga fel på recepten ska anges – även om något fel
innebär expeditionshinder
• Ska ange om receptet är ok att expediera kopplat till
författningar och den kund som ska ha receptet
– Expedieras, expedieras efter förskrivarkontakt,
expedieras ej
• Felaktigt angivna fel ger poängavdrag
Rättning: Alla recept och fall som innehåller allvarliga fel
rättas med betyg. Övriga fel rättas med poäng.

Fall
• Frågor kopplade till recepten och fallet.
• Hänsyns ska tas till hela patientens historia och läkemedelen som
expedieras på angivna recept (interaktioner, kontraindikationer
egenvårdsvaror, sjukdomshistoria, levnadsvanor)

Rättning: Alla fall som innehåller allvarliga fel rättas med betyg.
Övriga fel rättas med poäng.
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Frågor
• Faktafrågor – svara på frågan!
– Läs frågan noga och lämna svar med egna ord – skriv aldrig av en
författning
– Motivera ditt svar om det står att det ska göras
– Hänvisa till en författning om det står att det ska göras.
Författningar ska anges på rätt sätt och så specifikt som det går
med författningens namn, kapitel, paragraf:
ex LVFS 2009:13, 3 kap, 3§

• Flervalsfrågor: Kryssa i om påståendet stämmer eller ej
– Ett eller flera alternativ kan vara rätt
– Felaktiga svar ger avdrag. Du kan inte dubbelgardera dig på en
flervalsfråga och kryssa i alla svar.

För samtliga frågor anges det om frågan rättas med betyg
eller poäng. För samtliga betygsfrågor krävs godkänt för att
få godkänd tentamen

Rättning
• Alla recept och fall rättas med både betyg och poäng.
• På frågorna anges vilka som rättas med betyg
respektive poäng
• För godkänd tentamen krävs:
- 70% av maxpoäng + godkänt på samtliga frågor och fall
som rättas med betyg

Lycka till!
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