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Medikamentberegning – innpassing fra andre institusjoner

Så langt jeg vet så har vi ingen felles forståelse for hvordan vi skal registrere de ulike
variantene av bestått vurdering av medikamentberegning når dette skal innpasses.
Det skyldes at det ikke finnes noen felles nasjonal løsning for dette. Nedenfor følger noen
forslag til hvordan innpassing kan skje inntil vi får forståelse for at dette bør samordnes
nasjonalt.
Problemstillingen er egentlig generell og ble aktualisert ved at KD i 2017 sendte ut notat
med nytolkning av godskrivingsreglene. Dette er senere trukket tilbake, men vi bør finne ut
hvordan vi skal løse dette i FS.

Jeg har kommet over følgende varianter:


Medikamentberegning registreres ikke separat, men er en av del av f.eks. en
årsenhet. Ved resultatoverføring vil vi da typisk få et eksternt emne f.eks en årsenhet
definert som et emne, der medikamentberegning ikke er spesifisert. Da kan dette
løses ved hjelp av delemne knyttet til eksternt emne i Person eksternstudium.
Delemnet kan vi gi en passende tittel og vekting. Delemnet kan deretter knyttes til
utdanningsplanen.



Overført eksternt emne med vekting i overensstemmelse med internt emne.
Uproblematisk.



Overført eksternt emne med vekting høyere enn internt emne.
Reduksjon kan da skje ved innpassing i plan.
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Overført emne men med vekting lavere enn internt emne, også emne vektet med 0
studiepoeng.
Her tillater ikke FS oss å øke antall studiepoeng, verken i Person eksternstudium
eller i eksternt emne i plan. Det finnes imidlertid en omvei. Også her kan en registrere
et delemne i Person eksternstudium tilknyttet et eksternt overført emne, gi det egen
tittel samt den vekting som måtte passe. Dette kan deretter benyttes i plan. Ingen
heldig løsning og sannsynligvis en manglende kontroll i FS her.
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