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Rättningsmall  
 

Martin Malm 
Totalt 13 frågor, maximalt 25 poäng inkl. läkemedelsberäkning (fråga 4) 
 

I situationen befinner du dig som sjuksköterska på olika instanser i vårdkedjan och det är av stor vikt att du har ett 

holistiskt tänkande.  

 

Martin Malm, 72 år, är sambo med Olle. Innan pensioneringen arbetade Martin som säljare av 

hushållsmaskiner och Olle arbetade som högstadielärare. De har inga barn. Olle har den senaste 

tiden märkt att Martin inte kommer ihåg saker som de kommit överens om, och att han glömmer 

siffror. De pratar med varandra om hur de upplever situationen och Martin säger att han är 

medveten om att han är glömsk. Martin kontaktar vårdcentralen och får en tid för besök. 
 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN  

Du tar emot Martin och visar in honom och Olle på ett undersökningsrum. Du samtalar med dem 

och du misstänker att Martin kan ha en begynnande demenssjukdom.  

 

1. Ange 2 vanliga demenssjukdomar som Martin kan ha drabbats av. (0,5p/svar) (1p) 

 

 

 

  

 

Efter att Martin träffat läkaren beslutas det att han ska genomgå en demensutredning som innebär 

att medicinsk utredning, MMT (minimal mental test) samt klocktest genomförs. Du får ordination 

på att ta blodproverna B12, Borrelia och TSH, som ingår i demensutredningen samt ett 

elektrolytstatus och du förbereder provtagningen. 

 

2. Svara på frågorna nedan (0,5p/svar) (2p) 

Vad finns det för risk om du sticker i den 

snedgående venen, vena mediana cubiti? 

 

 

Vilken typ av sprit desinfekterar du vanligtvis 

punktionsstället med före provtagningen? 

 

Varför ska Martin inte göra handknytningar 

eller utsättas för klappning på venen vid 

provtagningen? 

 

När bör du släppa stasen vid provtagningen?  
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Martin Malm, 72 år, är sambo med Olle. Olle har den senaste tiden märkt att Martin inte kommer ihåg saker som de 

kommit överens om och han glömmer siffror. Martin kontaktar vårdcentralen och får en tid för besök. Du tar emot 

Martin och Olle och samtalar med dem då du misstänker att Martin kan ha en begynnande demenssjukdom. 

Medicinsk utredning, MMT samt klocktest genomfördes och blodprovstagning som ingår i demensutredningen togs.  

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN 

Efter provtagningen får Martin åka hem med en tid för återbesök. Efter mottagningsbesöket 

dokumenterar du informationen som du har tagit del av.  

 

3. Kryssa för 2 alternativ som ska dokumenteras som ingår under respektive område.  

 (0,5p/svar) (3p) 

Allmänna uppgifter om 

Martin 

Martins 

omvårdnadsanamnes 

Martins omvårdnadsstatus 

Närstående    Kommunikation Vårderfarenhet 

Pågående vård Levnadsvanor/Livsstil   Speciell omvårdnad 

Aktivitet Säkerhet Upplysning 

Uppgiftslämnare   Socialt    Träning 

Medverkan Läkemedelshantering Smärta    

Psykosocialt Stöd Elimination    

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2013) 

 

Undersökningarna och provtagningarna är klara och det visar sig att Martin har en 

demenssjukdom.  

 

*4.  Besvara nedanstående fråga om läkemedelsberäkning. (Rätt svar = godkänt) 

Martin sätts in på bromsmedicinen rivastigmin, kapsel Nimvastid® 1,5 mg, med en startdos på 

1,5 mg två gånger dagligen, som under 4 veckor succesivt ökas till 4,5 mg två gånger dagligen 

vilket Martin skall ha fortsättningsvis. 

 

Efter den fjärde veckan ska du dela dosetter för 2 veckor.  

 

Nimvastid® Kapsel, hård 1,5 mg 

 

(Vitt till nästan vitt pulver i en kapsel med gul över- och underdel.)  

 
Aktiv substans Rivastigmin     

      

 

Hur många kapslar lägger du totalt i dosetterna 

för två veckor, efter den fjärde veckan?  
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Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin genomgår en demensutredning. Efterhand som undersökningar och 

provtagningsresultat är klara diagnostiseras Martin med en demenssjukdom. Martin sätts in på bromsmedicinen 

kapsel Nimvastid® som ökades succesivt.  
 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN 

Efter några veckor kommer Martin på återbesök. Inför besöket går du igenom hans journal för att 

förbereda dig inför mötet med honom. Riskbedömningar ska göras med hjälp av Senior Alert 
©. 

 

5. Förutom att bedöma blåsdysfunktion och munhälsa ange 2 riskbedömningsinstrument som  

 ingår i Senior Alert 
©

 och vad de påvisar risk för. (0,5p/instrument +0,5p/risk) (2p) 

Riskbedömningsinstrument (0,5p)  Visar risk för (0,5p) 

Downton Fall Risk Index  

 

 

Modifierad Nortonskala, Norton eller 

Risk Assessment Pressure Sores, RAPS 

(0,5p)  

  

Mini Nutritional Assessment, MNA, SKL-

nutrition (0,5p) 

 

 

Vid mötet med Martin framkommer det att han drabbas av yrsel och svimningskänsla då och då. 

Du samtalar med läkaren och får ordination att kontrollera ortostatiskt blodtryck.  
 

6. Besvara följande frågor. (0,5p/svar) (3p)  

Vilka symtom, förutom ovanstående 

understrukna är vanliga vid ortostatism?  

 

 

 

Om Martin har ortostatism, vad visar då 

den ortostatiska blodtrycksmätningen? 

 

 

  

Vad kan hända om du använder fel storlek 

på manschetten vid blodtrycksmätningen? 

(förutom att det kan vara smärtsamt) 

 

 

Vad kallas det blodtryck som mäts när 

blodet pumpas ut från vänster kammare? 

 

Vad är den viktigaste anledningen till att 

inte trycka stetoskopet för hårt mot 

artären? (förutom att det kan leda till 

obehag) 

 

Var ska blodtrycksmanschetten placeras på 

överarmen? Ange så exakt som möjligt.  
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Martin 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Martin är på 

återbesök. Inför besöket gick du igenom journalen och det gjordes riskbedömningar med hjälp av Senior Alert ©. Vid 

mötet berättade Martin att han drabbas av yrsel och svimningskänsla då och då. Ett ortostatiskt blodtryck 

genomfördes. 
 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN 

Du samtalar med Martin om hur han upplever sin läkemedelsbehandling. Det framkommer att 

Martin inte följt ordinationen av läkemedel eftersom han har missförstått ordination och 

bruksanvisning. Han vill inte ta läkemedel eftersom de smakar illa, han blir illamående och han 

anser att de är för dyra. 

 

7. Ange 6 orsaker, förutom ovanstående understrykningar som Martin skulle kunna beskriva 

vara anledning till att hans följsamhet (compliance) till läkemedelsbehandlingen brister. 

(0,5p/svar) (3p) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I samband med att du tog blodtrycket palperade du Martins puls och lade märke till att den var 

oregelbunden. Efter samtal med läkare tar du EKG som visar att Martin har förmaksflimmer. Det 

beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med Martin till kardiologi-

avdelningen. 

 

8. Besvara nedanstående frågor (0,5p/svar) (1p) 

Vad är det som registreras när du mäter 

hjärtats rytm med hjälp av EKG? 

 

 

Nämn 1 EKG-förändring som är typisk för 

förmaksflimmer förutom att pulsen är 

oregelbunden. 
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Martin, 72 år. Han har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Han har varit på återbesök och ett 

ortostatiskt blodtrycks togs på grund av att han känt av svimningskänsla och yrsel. I samband med kontroll av 

blodtrycket palperade du Martins puls och lade märke till att den var oregelbunden. Läkaren ordinerade EKG som 

visade att Martin har förmaksflimmer. Det beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med 

Martin till kardiologiavdelningen. 

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN 

Du tar emot Martin och Olle, visar in dem till ett rum och genomför ett ankomstsamtal samt gör 

förnyad blodtrycksmätning och pulskontroll. Vid pulskontrollen observerar du pulsens rytm.  

 

9. Ange 2 andra observationer du gör av pulsen vid pulskontrollen förutom att kontrollera 

 rytmen (0,5p/svar) (1p) 

 

 

                

 

 

Du handleder sjuksköterskestudenten Stina. När ni lämnat Martin diskuterar ni pulsmätning.  

 

10. Besvara nedanstående frågor genom att sätta ett kryss för korrekt svar. (0,5p/svar) (3p) 

Vid vilket tillstånd går 

det inte att mäta pulsen 

på handleden? 

Vid högt systoliskt 

blodtryck över ca 

160mm/Hg 

Vid lågt systoliskt 

blodtryck under ca 

80 mm/Hg 

 

Vid diastoliskt 

blodtryck under ca 

60 mm/Hg 

 

Vilket är det vanligaste 

mätstället för puls? 

 

Handleden på 

tumsidan                 

 

Handleden på 

lillfingersidan 

Mitt på handleden 

Med vilka fingrar är 

det lämpligast att mäta 

pulsen vid handleden? 

Tumme och 

pekfinger 

Långfinger och 

ringfinger 

Pekfinger och 

långfinger 

 

 

Under hur lång tid bör 

du räkna pulsen på 

Martin? 

15 sekunder 2 minuter 1 minut  

 

Vad är normal 

pulsfrekvens? 

 

45- 80 slag/minut 50-100 slag/minut  

 

 

80-120 slag/minut 

Varför ska pulsen inte 

mätas i arteria radialis 

vid oregelbunden 

hjärtrytm? 

Alla pulsvågor 

kommer inte ut i 

arteria radialis och 

hjärtat har högre 

frekvens än den man 

palperar 

 

Endast vartannat slag 

kommer regelbundet 

ut i arteria radialis 

Det går inte att 

palpera pulsvågor 

alls i arteria radialis 

vid oregelbunden 

hjärtrytm 
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Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Han har varit på 

återbesök och ett ortostatiskt blodtryck konstaterades. I samband med att du kontrollerade blodtrycket palperade du 

Martins puls och lade märke till att den var oregelbunden. Läkaren ordinerades EKG som visade att Martin hade 

förmaksflimmer. Det beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med Martin till 

kardiologiavdelningen. 

  

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN 

Det beslutas att Martin ska stanna på avdelningen för observation under ett par dagar. Det har 

hänt mycket det senaste dygnet för Martin. Både han och Olle uttrycker stark oro och har många 

frågor. Du avsätter tid i ett avskilt rum, sitter snett mot varandra, har ögonkontakt och stänger av 

telefonen. Du är påläst/förberedd om det som det ska samtalas om och lyssnar aktivt i samtalet 

för att stödja dem.  

 

11. Ge 4 förslag på hur du på ett professionellt sätt vid detta tillfälle kan stödja Martin och Olle 

i samtalet så att du inger trygghet förutom ovanstående understrukna (0,5p/svar) (2p)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ert samtal framkommer det att Martin tycker det varit svårt att äta och att han har gått ner i 

vikt. Du läser journalanteckningar från vårdcentralen och ser att MNA visar risk för undernäring 

och att Martin fått recept på näringsdrycker. Martins munhälsa är god och han har inga 

sväljningssvårigheter, han är tillfreds med sin måltidsmiljö, hur maten doftar och ser ut och 

sällskapet med Olle när han äter. De ser alltid till att äta i lugn och ro. 

 

12. Ange 4 egenvårdsråd, förutom ovanstående understrukna, som du ger Martin för att hans 

energiintag ska öka. (0,5p/svar) (2p) 
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Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. I samband med 

återbesök visade det sig att Martin har förmaksflimmer och är nu inlagt för observation. Då det hänt mycket de 

senaste dagarna har sjuksköterskan ett samtal med Martin och Olle. Under samtalet framkom det att Martin tyckte att 

det varit jobbigt att äta och att han har gått ner i vikt. Du läste journalanteckningar och såg att MNA visade risk för 

undernäring och att Martin fått recept på näringsdrycker och du gav honom egenvårdsråd för att öka energiintaget.  

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN 

Utifrån Martins nutritionsproblematik gör du en vårdplan. När du sätter upp mål tänker du utifrån 

SMART- kriterierna. 

 

13. Vad står de olika bokstäverna för i SMART-kriterierna? (0,5p/svar) (2p) 

S  

 

M  

 

A  

 

R  

 

T   

  

 

Efter en tid så mår Martin bättre och planeras hem från avdelningen. Du rapporterar till  

sjuksköterskan i kommunen som ska följa upp Martins fortsatta vård.  
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Maria Magnusson 
Totalt 15 frågor, maximalt 25 poäng inkl. läkemedelsberäkning (fråga 6) 
 

I situationen befinner du dig som sjuksköterska på olika instanser i vårdkedjan och det är av stor vikt att du har ett 

holistiskt tänkande.  

 

Maria Magnusson, 63 år, är ensamboende sedan flera år tillbaka efter skilsmässan från Ove. De 

har hela tiden haft bra kontakt. Maria och Ove har två barn tillsammans, dottern Anna 36 år och 

sonen Anders 34 år. Barnen bor i samma stad. En morgon när Maria står i duschen gör hon en 

självundersökning av sina bröst. Hon känner en liten knöl i vänster bröst, men tänker att det är 

något tillfälligt och funderar inte mer på det. Nästa månad när hon åter känner igenom sina bröst 

finns knölen kvar och Maria blir orolig. Hon ringer vårdcentralen som hänvisar henne till en 

kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen. Maria får snabbt en tid för att genomföra 

trippeldiagnostik vilket innebär klinisk undersökning av brösten, mammografi samt ett cellprov. I 

samband med provtagningen blir Maria tillfrågad om samtyckte till att vävnadsprovet sparas. 

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGMOTTAGNINGEN 

 

1. Vad heter den lag som styr att Maria blir tillfrågad om samtycke till att vävnadsprov från 

 bröstet sparas? (1p) 

 

 

 

Maria får tid för återbesök och du råder henne att ta med någon närstående. Vid återbesöket har 

Maria med sig sin dotter. De får besked av kirurgläkaren att Maria har bröstcancer och operation 

planeras till nästkommande vecka. De reagerar direkt med förnekelse och säger att detta inte kan 

vara sant då Maria inte alls känner sig sjuk. Vid besked om cancer vet du att en person kan 

hamna i kris och att kriser indelas i olika faser.  

 

2. Vilken fas befinner sig Maria i när hon precis fått besked om att hon drabbats av 

bröstcancer och vilka ytterligare faser genomgår man (teoretiskt) i en kris? (0,5p/fas) (2p) 

Nuvarande krisfas som Maria 

befinner sig i.  

 

Ytterligare faser i ett 

krisförlopp som Maria 

kommer att genomgå. 
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Maria Yngvesson, 63 år gör en självundersökning av sina bröst och känner en liten knöl i vänster bröst. Nästa månad 

när hon åter känner igenom sina bröst finns knölen kvar och Maria blir orolig. Hon ringer vårdcentralen som 

hänvisar henne till kirurgmottagningen. En trippeldiagnostik genomfördes och Maria får en tid för återbesök. Du 

råder henne att ta med någon närstående. Vid besöket har Maria med sig sin dotter. De får besked av kirurgläkaren 

att Maria har bröstcancer och operation planeras till nästkommande vecka. Maria reagerar direkt med förnekelse, vid 

besked om cancer vet du att en person kan hamna i kris.  

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN 

Maria kommer till avdelningen kvällen innan operation. Du tar emot henne och har ett 

ankomstsamtal. Under samtalet informerar du Maria om preoperativa förberedelser. 

 

3.  Motivera varför du informerar om respektive område inför operationen. (0,5p/område) (2p) 

Område  Motivering (0,5p/område) 

Nutrition 

Maria ska vara fastande 6 timmar innan 

operation. 

 

Hygien 

Maria ska utföra preoperativ dusch, få 

sängen renbäddad, samt få rena 

operationskläder. 

 

Mobilisering 

Att Maria så snabbt som möjligt ska komma 

upp ur sängen efter operationen 

 

 

 

 

Smärta 

Det är viktigt att Maria påtalar om hon börjar 

känna smärta. 

 

 

 

  

 

Under samtalet informerar du Maria om att hon ska genomföra sk dubbeldusch med 

klorhexidintvål samt att opererande läkare kommer att markera på hennes hud var det planerade 

operationssnittet ska läggas. 

 

4. Besvara nedanstående frågor (0,5p/fråga) (1p) 

Hur genomförs dubbeldusch?   

 

 

Vid vilka tillfällen måste, enligt WHO´s 

checklista för säker operation, 

operationssnittet markeras? 
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Maria 63 år, är diagnostiserad med bröstcancer och kommer till avdelningen kvällen innan operation. Du tar emot 

henne och har ett ankomstsamtal. Under samtalet informerade du Maria om preoperativa förberedelser. Den 

opererande läkaren kommer till avdelningen för att markera var operationssnittet ska läggas. 

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN 

På operationsdagen fortsätter du att utföra preoperativa förberedelser. Du anlägger en PVK.  

 

5. Besvara nedanstående påståenden genom att sätta X om påståendet är sant eller falskt    

     (0,5p/svar) (3p)  

 Sant Falskt 

Du ska inspektera PVK:n minst 1 gång per dygn.  

 

  

Den vanligaste komplikationen vid PVK är blödning. 

 

  

PVK placeras i första hand på handryggen/underarmen  

 

  

På förbandet skriver du endast patientens ID och datum för PVK-

inläggningen. 

   

För att förebygga tromboflebit väljer du en så liten PVK som möjligt. 

 
  

Rödfärgad palpabel sträng i kärlet är det tidigaste symtomet vid tromboflebit. 

 

  

 

*6. Besvara nedanstående frågor om läkemedelsberäkning. (Rätt svar = godkänt) 
Du ska administrera infusion Glukos 50 mg/ml, 1000 ml, enligt den generella ordination som 

sjuksköterskor har på kirurgavdelningen. Du ställer in infusionen med manuellt droppaggregat så 

det droppar 40 droppar per minut. Droppaggregatet ger 20 dr/ml. 

 

Hur lång tid tar det för 1000 ml att 

infunderas? Ange svaret i timmar och hela 

minuter. 

  

 

Innan operation får Maria genomgå en lymfscintigrafi för att identifiera den första lymfkörteln 

som dränerar brösttumörens område i bröstet.  

 

7. Besvara nedanstående frågor (0,5p/svar) (1p) 

Vad kallas den första lymfkörteln som 

dränerar brösttumörens område? 

 

Varför undersöks den första lymfkörteln? 
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Maria 63 år, är diagnosticerad med bröstcancer och på operationsdagen fortsätter du att utföra preoperativa 

förberedelser. Du sätter PVK och administrerar infusion Glukos 50 mg/ml, 1000 ml, enligt generell ordination som 

finns för sjuksköterskor på kirurgavdelningen. Innan operation får Maria genomgå en lymfscintigrafi. för att 

identifiera den första lymfkörteln, som dränerar brösttumörens område i bröstet.  

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN 

Maria är nu tillbaka på avdelningen efter operationen. Då cancern var avgränsad avlägsnades 

tumören med bröstbevarande kirurgi. Dagen efter operationen skrivs Maria ut och får en tid för 

återbesök om 14 dagar och hon uppmanas att boka tid hos distriktsköterskan om ca 10 dagar för 

att avlägsna suturerna.  

 

När Maria kommer på återbesöket har hon med sig sin före detta man Ove. Du och läkaren är 

närvarande vid samtalet. Maria och Ove får information om att vävnaden från tumören som 

analyserats visar att tumören är malign och lågt differentierad samt att tumören har klassificerats 

enligt TNM.  

 

8. Besvara nedanstående frågor (0,5p/fråga) (1p)  

Vad innebär det att tumören är 

malign, dvs elakartad? (0,5p) 

 

Vad innebär det att tumören är lågt 

differentierad?(0,5p) 

 

 

9. Vad anger de olika bokstäverna i TNM-klassificeringen? (0,5/bokstav) (1p) 

T  

 

N   

 

M  

 

 

Maria får information om att hon kommer få både strålbehandling och cytostatika och att en 

subkutan venport kommer att opereras in. Strålbehandlingen fortlöper som planerat och det är nu 

dags för cytostatikabehandling. 
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Maria är nu tillbaka på avdelningen efter operationen. Då cancern var avgränsad avlägsnades tumören med 

bröstbevarande kirurgi. Dagen efter operationen skrivs Maria ut och får en tid för återbesök om 14 dagar. Vid 

återbesöket får Maria information om att vävnaden från tumören visar att tumören är malign. Maria får information 

om att hon kommer få både strålbehandling och cytostatika och att en subkutan venport kommer att opereras in. 

Strålbehandlingen fortlöper som planerat och det är nu dags för cytostatikabehandling. 

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN 

När Maria kommer till mottagningen kontrollerar du hennes vitala parametrar och du sätter 

kanylen i den subkutana venporten och kontrollerar att den fungerar som den ska. Du försäkrar 

dig om att hon fått tillräcklig information om behandlingen och frågar henne om överkänslighet. 

Du ser i journalen att Maria varit på Vårdcentralen och tagit blodprover. Cytostatikabehandlingen 

är ordinerad av onkologen och beredd av apotekspersonal. För att försäkra dig om att cytostatikan 

kan administreras, gör du kontroller. 
 

10. Ange 4 kontroller, förutom ovan understrykningar som du gör innan administreringen av 

cytostatikan. (0,5p/kontroll) (2p) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efter behandlingen går Maria hem. Efter ett par dagar ringer hon dig. Trots läkemedel mot 

illamående så mår hon illa och har svårt att inta mat. Maria säger att hon gjort vad hon kan för att 

minska sitt illamående. Hon är tillfreds med måltidsmiljön, vädrar före måltid, äter små portioner 

ofta och försöker lägga upp maten så den ser aptitlig ut. Hon försöker dricka mellan måltiderna. 

Du vet att kostråd är individuella men ger henne tips som du vet skulle kunna hjälpa 
 

11. Ge 6 kostråd till Maria, förutom ovanstående, som kan lindra hennes illamående 

 (0,5p/kostråd) (3p) 
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Maria fick cytostatikabehandling på cytostatikamottagningen. Efter ett par dagar ringde hon dig. Trots läkemedel 

mot illamående så mår hon illa och har svårt att inta mat. Maria säger att hon gjort vad hon kan för att minska sitt 

illamående. Du gav henne kostråd som kan lindra hennes illamående. 

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN 

Det är åter dags för Maria att få cytostatikabehandling. Läkaren vill att blodproverna ska tas så 

nära inpå behandlingen som möjligt, så du tar de ordinerade blodproverna i samband med att du 

sätter kanylen i venporten. Du är klädd utifrån sjukhusets kläd- och hygienregler, har satt upp 

håret och tagit av dig dina smycken. Du desinfekterar ytan/bordet som du arbetar vid i samband 

med blodprovstagningen. 

 

12. Ange ytterligare 4 hygienrutiner som du vidtar när du tar blodprov i den subkutana  

 venporten, förutom att desinfektera injektionsporten och ovanstående understrukna 

      rutiner. (0,5p/hygienrutin) (2p) 

 

Studenten Emil som precis börjat sjuksköterskeprogrammet hospiterar på cytostatika-

mottagningen och är med när du tar blodproverna. Efter provtagningen har ni en dialog om vad 

som kontrolleras i blodstatus. 

 

13. Vilka är de 3 huvudsakliga blodcellerna som finns i blodet och vad kallas vävnadsvätskan 

 som blodcellerna finns i? (0,5p/blodcell, 0,5p/vätska) (2p)  

Blodceller 1  

 

2  

 

3  

 

Vävnadsvätska 
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Det är åter dags för Maria att få cytostatikabehandling på mottagningen för sin bröstcancer. Läkaren vill att 

blodproverna ska tas så nära inpå behandlingen som möjligt, så du tar de ordinerade blodproverna.  

 

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN 

I samband med provtagningen har du ett ankomstsamtal. Du frågar Maria om hur hon mår. Hon 

beskriver att illamåendet har släppt den sista veckan. Hon fortsätter beskriva sin situation och 

utifrån hennes beskrivning så förstår du att hon drabbats av fatigue, vilket är vanligt att drabbas 

av vid cancerbehandling. 

14. Förklara innebörden av fatigue. (1p)  

 

 

 

 

 

          

Provtagningen visar att Marias blodvärden har hämtat sig från första cytostatikabehandlingen och 

att hon kan få nästa behandling. Då du vet att det finns risk för att Maria kan bli infektionskänslig 

mellan cytostatikabehandlingarna ger du henne råd som kan minska risken att hon drabbas av 

infektion mellan behandlingarna. 

15. Ange 6 egenvårdsråd som kan minska risken att Maria drabbas av en infektion,  

 förutom att undvika människor som har infektioner och att undvika stora folksamlingar 

 t ex kollektiva färdmedel, gå i affärer vid rusningstid. (0,5p/råd) (3p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Maria får cytostatikabehandlingen och innan hon går hem tar du bort kanylen från den subkutana 

venporten och ni bokar in en tid för nästa behandling. 

 

 

SLUT. 


