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Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen  
 

Information till vårdverksamheten 
  
Bakgrund 
Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är 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 (SFS 1993:100) 
och för utbildning på grundnivå enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434). Nationell klinisk 
slutexamination är utformad i två prov, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. 
 
  
Praktiskt prov 
Det praktiska provet ska genomföras i Sverige i slutet av studentens verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) och ska betraktas som en fristående examination i förhållande till 
studentens ordinarie VFU-bedömning.  
 
Det praktiska provet innebär att studenten tilldelas en patient som studenten vårdar under 
tre timmar. Ytterligare en timme avsätts för den sammanfattande bedömningen då 
lärosätets examinerande lärare medverkar. Det praktiska provet genomförs för att bedöma 
studentens praktiska färdigheter i kliniska omvårdnadssituationer avseende observation, 
handlande och omdöme. Examinationen ska också pröva studentens förmåga till integration 
av de kunskaper som ingår i sjuksköterskeutbildningen med tanke på att studenten snart 
kommer att vara legitimerad sjuksköterska.  
 
Bedömningen godkänd (G) och underkänd (U) används. För bedömningen godkänd (G) ska 
samtliga mål vara uppfyllda. Det är lärosätets examinerande lärare som utfärdar 
bedömningen och examinatorn för kursen fastställer det slutgiltiga betyget.   
 
Det praktiska provet ska genomföras i en klinisk verksamhet som motsvarar 
kompetensområdet för en sjuksköterska på grundnivå. Under det praktiska provet vårdar 
studenten en patient så självständigt som möjligt under observation av bedömningsansvarig 
sjuksköterska. ”Bedömningsunderlag vid praktiskt prov” ska användas för att bedöma 
studentens kliniska kompetens. 
 
Omprov ska erbjudas student som ej bedömts godkänd i det praktiska provet. Detta ska ske i 
samråd med examinerande lärare.   
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Bedömningsansvarig sjuksköterska 
Bedömningsansvarig sjuksköterska ska ha varit yrkesverksam som sjuksköterska i minst två 
år och vara väl insatt i vården där studenten genomför NKSE praktiskt prov. Det 
rekommenderas att bedömningsansvarig sjuksköterska har kandidatexamen i 
omvårdnad/vårdvetenskap och får möjlighet att kontinuerligt delta som bedömande 
sjuksköterska vid NKSE praktiskt prov. 
Under examinationen ska bedömningsansvarig sjuksköterska frigöras från övrig 
patientverksamhet tre timmar under en arbetsdag och en timme för sammanfattande 
bedömning samma dag.  
 
Bedömningsansvarig sjuksköterska, som inte har varit studentens ordinarie handledare, har 
det yttersta patientansvaret och deltar som observatör. Som observatör ska 
bedömningsansvarig sjuksköterska inte handleda studenten eller delta i vårdarbetet men 
kan på studentens initiativ vara behjälplig i situationen. Om patientsäkerheten är hotad 
uppmärksammar bedömningsansvarig sjuksköterska studenten på misstaget.   
 
Val av patient 
Bedömningsansvarig sjuksköterska väljer, vid behov i samråd med examinerande lärare, ut 
en patient som informeras om det praktiska provet och bedömningsansvarig sjuksköterska 
får, om så är möjligt, patientens alternativt närståendes samtycke till deltagande. Med 
”patient” avses här en person med behov av hälso- och sjukvård oberoende av vårdkontext. 
- Patienten ska inte tidigare vara känd för studenten. 
- Patienten ska vara i behov av så väl omvårdnadsåtgärder som åtgärder ordinerade av 

annan profession.  
- Patientens vårdbehov ska inkludera hantering och administrering av läkemedel.  
- Patientens vårdbehov ska motsvara kompetensen för en nyexaminerad sjuksköterska på 

grundnivå. 
  
 


