Bilaga 3:4:1
LSS
Rev. 2017-01-09
Socialkontoret
Annicka Pantzar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kunskapsfrågor vid delegering, test 2
1. Du ska ge A.A. medicin. Du har plockat ut medicinen från hennes dosett och
kontrollerat att allt stämmer. Du blir tillkallad till telefon. Kan du be någon
arbetskamrat överlämna medicinen i stället?
2. Du skall ge medicin till B. B. klockan 14.00 Du upptäcker att i dosetten finns
läkemedel kvar från klockan 08.00 . Vad gör du?
3. Du ska ge flytande läkemedel till C. C. Ordinationen är på 10 ml Laktulos. Hur
mäter du mängden?
4. D.D. på äldreboendet har en dotter som rekommenderas ett läkemedel till
äldre personer för att höja välbefinnandet. Dotter lämnar burken hos sin
pappa. Dottern vill att du ger D. D. tabletter från burken. Hur gör du?
5. E. E. har urinvägsinfektion, E. E. har fått ett nytt läkemedel. Hon har ätit dessa
i tre dagar. Du upptäcker när du ger kvällsdosen att hon har fått utslag på
kroppen. Kan du överlämna medicinen? Vad gör du?
6. F. F. har varit hos tandläkaren och fått en tand utdragen. Tandläkaren har
ordinerat 1-2 tabletter Alvedon mot smärta vid behov.
Sjuksköterskan har fördelat i dosett kl. 08.00 1 tablett. kl. 14.00 1 tablett. kl.
20.00 1 tablett mot smärtan. Signeringslista finns för vid behovsmedicin. F. F.
klagar kl. 15.00 att det gör ont i munnen. Vad gör du?
7. Vart och vad dokumenterar du när du gett ett läkemedel vid behov?

8. Du upptäcker att du har gett läkemedel till fel boende. Vad gör du?

9. Om du blir ombedd av en boende att smörja hennes hud med en kräm, som du
inte känner till och som verkar innehålla läkemedel. Vad gör du?

10. En boende har diabetes och är ordinerad insulin. Nämn något som du behöver
tänka på/iaktta;

