
Sensorveiledning - Eksamenssett HOVPAM 
 

1) Det føres drikkeliste hos en pasient. Pasienten har i løpet av dagen drukket; 

0,4 liter vann + 50ml næringsdrikke + 3dl saft  

 

Hvor mye væske har pasienten fått i seg i løpet av dagen oppgitt i ml? 

 

Svar: 

0,4l = 400ml 

3dl = 300ml 

 

400ml + 50ml + 300ml = 750ml 

 

2) Det er forordnet en enkeltdose Plavix tabletter til en pasient. Pasienten skal ha en dose på 

300 mg. Plavix finnes i styrken 120 mg/tbl. 

 

Hvor mange tabletter får pasienten i en enkeltdose? 

 

Svar: 

Dose = 300mg 

Styrke = 120mg/tbl 

Mengde 300mg / 120mg/tbl = 2,5 tabletter 

 

NB! Der hvor studenten har vist korrekt utregning og beskriver hvorfor det rundes opp til 3 

tabletter skal dette ikke bestraffes. 

 

3) Et hetteglass med infusjonssubstans inneholder 1500 IE virkestoff. Infusjonssubstansen 

blandes med sterilt vann slik at styrken på stamløsningen blir 50 IE/ml. 

 

Hvor mange ml sterilt vann bruker du for å lage stamløsningen? 

 

Svar: 

Dose = 1500IE 

Styrke = 50IE/ml 

Mengde 1500IE / 50IE/ml = 30ml 

 

4) Hvor mange gram NaCl er det i 500 ml NaCl 0,9%? 

 

Svar: 

Dose = 9mg/ml x 500ml = 4500mg/500ml = 4,5g i 500 ml 

Styrke = 0,9% x 10 = 9mg/ml 

Mengde = 500 ml 

 



5) Det er forordnet Ventoline inhalasjonsvæske til en pasient. Pasienten skal ha 2 inhalasjoner 

3 ganger daglig. Styrken på inhalasjonene er 50 µg/inhalasjon. 

Hvor mange mg legemiddel får pasienten per døgn? 

 

Svar: 

Dose = 6inh/døgn x 50mcg/inh = 300mcg/døgn = 0,3mg per døgn 

Styrke = 50mcg/inh 

Mengde = 2inh x3 = 6inh/døgn 

 

6) Det er rekvirert Spersadex øyedråper til en pasient. Pasienten skal ha 1 dråpe i hvert øye 4 

ganger daglig. Spersadex har styrken 0,1%. 1 ml = 25 dråper. 

 

Hvor mange mg legemiddel har pasienten fått etter to dagers bruk med Spersadex øyedråper? 

 

Svar: 

Dose = 1mg/ml x 0,64ml = 0,64mg 

Styrke = 0,1% x 10 = 1mg/ml 

Mengde = 16 dråper / 25dråper/ml = 0,64ml 

 

7) Du lager i stand en morfininfusjon med totalvolum 500 ml. Fortynningen skal ha styrken 

0,5 mg/ml. 

 

Hvor mange ml Morfin konsentrat med styrke 20 mg/ml trenger du for å lage fortynningen? 

 

Svar: 

Dose: 250mg                       < -- > Dose: 0,5mg/ml x 500ml = 250mg 

Styrke: 20mg/ml Styrke: 0,5mg/ml 

Mengde: 250mg /20mg/ml = 12,5ml Mengde: 500ml 

 

Man trenger 12,5ml fra morfin konsentratet 

 

8) Det er rekvirert Kaliumklorid infusjon til en pasient. 60 mmol Kaliumklorid er blandet med 

Glukose 5mg/ml slik at totalvolumet blir 1000 ml. Pasienten skal ha 16 mmol Kaliumklorid 

per time. Du bruker et infusjonssett hvor 1 ml = 20 dråper. 

 

Hva blir infusjonshastigheten regnet i dråper per minutt? (Rund av til nærmeste hele dr/min) 

 

Svar: 

Dose = 60 mmol 

Styrke = 60mmol / 1000ml = 0,06 mmol/ml 

Mengde = 1000 ml 

 

Dråper = 20dr/ml x 1000ml = 20 000 dråper 



Dråper/ml = 20dr/ml 

Ml = 1000ml 

 

60mmol / 16mmol/time = 3,75 timer 

3,75 timer x 60 minutter = 225 minutter 

20 000 dr / 225 minutter = 88,8888888889dr/min = 89 dråper/minutt 

 

9) Det er forordnet en intravenøs infusjon til en pasient. Pasienten skal ha Penicillin 

1,2g blandet i 100ml natriumklorid 0,9%.  Infusjonen gis ved hjelp av infusjonspumpe og skal 

gå inn på 20 minutter. 

 

Hva blir infusjonshastigheten regnet i mg/t? 

 

Svar: 

Dose = 1,2 g 

Styrke =1,2g / 100ml = 0,012g/ml = 12mg/ml 

Mengde = 100 ml 

100ml / 20 min = 5ml/min 

5ml/min x 12mg/ml = 60mg/min 

60mg/min x 60min/time = 3600mg/time  

 

10) Det er forordnet Norspan depotplaster til en pasient med kroniske smerter. Plasteret har 

styrken 36 µg/døgn. Plasteret kan sitte på i 7 døgn. 

 

Ved et uhell blir plasteret tatt av etter 14 timer. Hvor mange mg virkestoff har pasienten fått 

etter 14 timer?  

 

Svar: 

Dose = 36mcg 

Styrke = 36mcg / 24 timer = 1,5mcg/time 

Mengde = 14 timer 

1,5mcg x 14 timer = 21mcg/14time = 0,021mg etter 14 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 


