
Information inför skriftligt delprov 
 

Med det skriftliga delprovet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs 

för att kunna verka som sjuksköterska i Sverige. 
 

Det skriftiga delprovet är detsamma som skriftligt prov inom Nationell klinisk 

slutexamination (NKSE) vilket genomförs av sjuksköterskestuderande vid ett stort antal 

lärosäten i Sverige. NKSE används för att pröva om studenter i slutet av termin sex har 

uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. 

Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för 

sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen. Kunskapsprovet genomförs samtidigt som 

för sjuksköterskestuderande i sista terminen vid Göteborgs Universitet. 

 

Provet är en Modified Essay Questions - MEQ-tentamen, som testar din förmåga till kliniskt 

resonemang och problemlösning. Det innebär att provet består av två patientfall som löper 

genom olika vårdkontext, och består av realistiska vårdsituationer. I varje patientfall kommer 

sjukdomsbild och information att tillföras successivt med nya frågor. Den mindre texten som 

inleder varje nytt blad repeterar den basinformation som du behöver för att gå vidare i provet. 

Du får se en sida i taget av provet och aldrig gå tillbaks till en tidigare sida. När en sida är 

skriven läggs den i mapp på bordet. Det får bara finnas ett vitt rättvänt ark framme åt gången. 

Vid provtillfället kommer det att finnas instruktionsblad till provet vid din plats. Bifogat här 

på lärplattformen finner du exempel på informationsblad samt exempel på ett patientall. 

Miniräknare får användas vid det skriftliga provet och kommer att finnas att låna i skrivsalen. 

Så här kommer det att se ut vid din skrivplats i skrivsalen. Läs mer i ”exempel, instruktioner” 

 
 

Det skriftliga provet omfattar två delar, delprov I och delprov II. Delprov I omfattar 50 

poäng, för godkänt betyg krävs 33 poäng. Delprov II består av två frågor om 

läkemedelsberäkning som ingår i patientfallen. För godkänt betyg i delprov II krävs att båda 

frågorna är korrekt besvarade.  

 

Om du fått godkänt resultat på en av delarna och underkänt på den andra delen behöver du 

anmäla dig till ett nytt skriftligt kunskapsprov men skriver då endast den del du blivit 

underkänd på. Du behöver alltså inte skriva den del du blivit godkänd på igen. Du anmäler 

dig som vanligt till provet men behöver endast svara på frågor som tillhör den del du tidigare 

fått underkänt på. 

 
 


