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Information inför praktiskt delprov  

Det praktiska provet genomförs enligt OSCE (objective structured clinical examination), vilket 

innebär att du examineras på ett antal stationer där du genomför olika moment.  

 

De moment du kommer att examineras på:  
Perifer venkateter (PVK), inläggning  

Subcutan (s.c.) injektion  

Intramuskulär (i.m) injektion  

Intravenös (i.v) injektion och infusion i PVK och Central venkateter (CVK)  

Venprovtagning  

Kateterisering av urinblåsa  

Sugbehandling av övre luftvägar  

Syrgasbehandling  

Inläggning av ventrikelsond  

Blododling  

Blodgruppering, bastest och att ge blodtransfusion  

Tillvägagångssätt:  

 Vid standardiserade stationer genomför du varje metod på en docka eller på en attrapp.  

 Två lärare kommer att närvara i rummet på varje metod. 

 En lärare ”svarar” som en patient och du måste informera patienten om vad du gör och 

eventuella biverkningar och läraren kommer eventuellt att ställa vissa frågor medan 

momentet genomförs. Lärare nummer två bockar av och antecknar kommentarer i 

bedömningsunderlaget, vilket finns ett för varje metod.  

 Examinationen är tidsbegränsad: För varje metod ges 20 minuter för förberedelser och   

genomförande av metoden.  

 

Bedömningskriterier:  

1. planera momenten  

2. beakta hygienrutiner för patient och mot sig själv  

3. utföra identitetskontroll på patienten  

4. kontrollera identitet av patient mot ordinationshandling, (t.ex. läkemedel och blod) och mot    

iordningställt läkemedel 

5. informera patienten  

6. märka sprutor och infusioner med namn på läkemedel, styrka, administreringssätt (ev volym     

eller dos), patientens namn och personnummer och signatur, datum och tid. 

7. eventuellt läsa i FASS för att förbereda sig 

8. ha kontinuerlig kontroll på patientens respons av den metod som utförs eller det läkemedlet 

som ges  

9. ha ett patientsäkert handhavande 

10. utföra metoden enligt vårdhandbokens specifika instruktioner och enligt aktuella författningar  

11. tala om vad du dokumenterar 

Betyg: Godkänd/Underkänd  

Kriterier för godkänt: Kriterierna för godkänt bedöms enligt bedömningsunderlagen. 

Genomgång av bedömningar görs efter provets slut av hela det samlade lärarlaget under en 

betygskonferens.  

 

Om du har frågor: Vänligen kontakta Jicke Höök via email: jicke.hook@gu.se  
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