
 

 

Rättningsmall  
 

Patientfall 1 
1.  

- Formell och reell kompetens (0,5p) 

- Yrkeslegitimation, högskoleutbildning som leder till 

yrkesexamen eller särskilda kurser inom yrket och egen 

kompetens att utföra vårduppgiften (0,5p) 

(Båda kompetenserna måste vara med för att få poäng)  

- Reell kompetens (0,5p) 

- Erfarenhet i praktisk yrkesverksamhet eller genom 

fortbildning (0,5p) 

(HSLF-FS 2017:37; Andersson, 2019) 

 

2.   
- Förändrad ögonmotorik, nystagmus, ögonens ställning är förändrad (0,5p)  

- Onormal pupillreaktion, olikstora pupiller (0,5p) 

- Dubbelseende, förändrat synfält, synförlust (0,5p) 

- Neglekt (0,5p) 

- Desorienterad, förvirrad (0,5p) 

- Dysartri, sluddrigt tal, tungpares (0,5p)  

- Afasi (0,5p) alternativt 

o Impressiv afasi, svårighet att förstå tal och skrift (0,5p) 

o Expressiv afasi, förmåga att finna rätt ord (0,5p) 

- Kognitiv nedsättning (0,5) 

- Dysfagi, sväljningssvårigheter, svalgpares (0,5p) 

- Känselnedsättning, sensibilitetsbortfall (0,5p) 

- Sänkt medvetande, sänkt vakenhetsgrad (0,5p) 

 (Ericson & Lind, 2020, Ekwall & Jansson 2022) 
 

3. 

- Tillfällig syrebrist (i hjärnan), propp som ger övergående symtom (inom 24 timmar) 

(0,5p) 

- Ett samlingsnamn för hjärninfarkt/propp i hjärnan och intracerebral 

blödning/blödning i hjärnan (0,5p) 

- Propp eller blödning i hjärnan (båda ska vara med) (0,5p) 

Om studenten endast anger propp eller endast blödning 0p 

 (Ericson & Lind, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  

- Oförmåga att finna rätt ord, oförmåga att förstå ord (0,5p) 

Talsvårigheter 0p 

- Artikulationen är nedsatt, otydligt tal, nedsatt motorisk funktion i talorganen (0,5p) 

Talsvårigheter 0p 

- Sväljningssvårigheter, nedsatt motorisk funktion i sväljningsorganen (0,5p)  

 

- Oförmåga att uppfatta intryck från den ena kroppshalvan, förneka förekomst av ena 

kroppshalvan (0,5p) 

(Ericson & Lind, 2020; Lindskog & Malmquist, 2020) 

 

5. 

- Att identiteten är fastställd med godkänd legitimation (0,5p) 

- Patienten får ett (reserv)nummer tills identiteten kan styrkas (0,5p) 

(Åberg 2021) 

 

6.   

- Kontroll av rytm (0,5p)  

- Kontroll av fyllnad, styrka (0,5p) 

 
- A.temporalis (0,5p)  

- A.brachialis (0,5p) 

- A.femoralis (0,5p)  

- A.carotis (0,5p) 

- A.dorsalis pedis (0,5p) 

- A. tibialis posterior (0,5p) 

- Medelvärdet (av de båda) mätningarna (0,5p) 

- En tyst period mellan systole och diastole (0,5p)  

(Forsén, 2020, Forsén, 2021) 

 

7.  

- Magnetkamera, magnetröntgen 

magnetresonanstomografi, MR, MRT 

(0,5p) 

- Datortomografi, DT, CT (0,5p) 

Skallröntgen, hjärnröntgen(0 p) 

- Utesluta eller påvisa blödning 

(0,5p) 

- Se om orsaken är blödning eller 

trombos/emboli (0,5p) 

- Se blödningens lokalisation (0,5p) 
Se om det är en trombos alt. var trombosen 

sitter (kan inte ses i detta akuta skede) (0p) 

(Ericson & Lind, 2020) 



 

 

8.  

- Hjärtats elektriska aktivitet (0,5p) 

- Hur impulser skickas i hjärtat (0,5p) 

- Hjärtats depolarisation och repolarisation (0,5p) 

Hjärtats aktivitet 0p 

- Oregelbunden rytm (0,5p) 

- P-våg saknas, ej typisk P-våg, (0,5p) 

- Krusig baslinje, små vågor (0,5p) 

(Ericson & Lind, 2020) 

 

*9 (FASS 2020) 

 

10. Besvara nedanstående frågor.  

- Protrombinkomplex, PK, PP (0,5p) 

INR 0p (är enheten som PK anges i) 

- Intervallet mellan effektiv läkemedelsdos och skadlig dos är litet (0,5p)  

(Thoresen, Simonsen et al 2021) 

 

11. 

- Arbetskläderna ska ha korta ärmar (0,5p) 

- Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare (0,5p) 

- Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken (0,5p) 

-   Huvudduk ska vara ren och instoppad (0,5p) 

-   Långt hår ska sättas upp (0,5p) 

-   Skägg ska fästas upp (0,5p) 

-   Naglarna ska vara korta (0,5p) 

-   Ej ha byggda naglar eller nagellack (0,5p) 

-   Bandage eller stödskenor ska inte användas på händer eller underarmar (0,5p) 

-   Örhängen eller smycken får inte hänga ned i arbetsfältet (0,5p) 

-   Desinfektera stasbandet (0,5p) 

(SOSFS 2015:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 1,2 ml 

Svar: 3,8 ml 



 

 

12.  

- Desinfekterar händer (med handsprit desinfektionsmedel klorhexidinsprit 5 mg/ml) 

(0,5p) 

Tvätta händer med tvål 0p 

- Provtagning på patienten (patientens medgivande krävs) (0,5p)  

- Ta ett sk nollprov på mig själv (för att utesluta tidigare smitta) (0,5p) 

- Skriva avvikelserapport (0,5p) 

- Informera närmaste chef, avd-chef, enhetschef (0,5p) 

- Kontakta läkare på infektionsklinik eller företagshälsovård (0,5p) 

(Madehall & Möller, 2020) 

- Hepatit B-virus (HBV) (0,5p) 

- Hepatit C-virus (HCV) (0,5p) 

- Humant immunbristvirus (HIV) (0,5p) 

Enbart hepatit  0p   

(Johansson, 2022) 

 

13. 
- Downton Fall Risk Index,  

- Downton, DFRI, SKL-Fall 

- Fall  

- Modifierad Nortonskala,  

- Norton Risk Assessment Pressure Scores,  

- RAPS 

- Norton 

- Trycksår  

- Mini Nutritional Assessment, MNA ,  

- SKL-nutrition  

- Undernäring, malnutrition  

Om instrument och risk inte hör ihop 0p 

(Senior alert 2022) 

 

 

14.  

4-8 tömningar/dygn 

X 

1-3 tömningar/dygn 

 

1-7 tömningar/dygn 

250 ml 500 ml 

 

 

X 

750 ml 

Att katetern som förvaras i steril 

förpackning ska hållas steril vid 

införandet X 

Att patienten tvättas med 

antiseptisk lösning 

 

Att duka upp sterilt 

 

 

 

 



 

 

5 cm 

 

15 cm 

 

25 cm 

  

X 

 

10 gram 

 

20 gram 

X 

 

40 gram 

För att det ska göra mindre ont 

 

För att gelen ska verka 

längre 

 

För att urinrörets 

slutningsmuskel ska slappna 

av 

X 

 

(Joelsson-Alm & Thulin, 2021, Lauritzen & Thulin 2019) 
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Patientfall 2 

 

1.  

- Risk för att punktera en artär (0,5p) 

 

- Mastektomi, axillarutrymning, (0,5p) 

- Ödem, lymfstas (0,5p) 

- Ärr, skadad hud (0,5p) 

- Hematom (0,5p) 

- AV-fistel (0,5p) 

- Förlamad arm (0,5p) 

- Undvika att klappa på venen (0,5p) 

- Undvika att uppmana Elsa att göra handknytningar (0,5p) 

- Undvika att skaka rören (0,5p) 

 

- 1 min (0,5p) 

 

- Klorhexidin (0,5p)  

- Etanol 70 % (0,5p) 

(Björkman & Karlsson 2014; Kuusinen, 2021)  

 

2. Svara på frågorna nedan. 

- 15 min (0,5p) 

- Tillsats i serumröret kan aktivera koagulationen i koagulationsröret (0,5p)                      

(Kuusinen, 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  

Lågt värde   Oförändrat värde  Förhöjt värde 

X 

Lågt värde 

X 

 

Oförändrat värde Förhöjt värde 

Stimulerar binjurarna till 

frisättning av tyroxin 

Stimulerar hypofysen till 

frisättning av tyroxin 

Stimulerar sköldkörteln till 

frisättning av tyroxin X 

I binjurarna I hypofysen 

 

I sköldkörteln 

X 

TSH  

 

Tyroxin T4  

X 

Kortisol 

Diarre, avmagring eller 

huvudvärk 

Låg puls, yrsel eller 

frusenhet X 

Sömnlöshet, värmekänsla eller 

hög puls 

 

(Ericson & Lind, 2020, FASS, 2022) 

4.  

- Långsamma rörelser (0,5p) 

- Domningar i händer och fötter (0,5p) 

- Mental slöhet, tröghet (0,5p) 

- Viktökning (0,5p) 

- Frusen, låg kroppstemperatur (0,5p) 

- Långsam puls (0,5p) 

- Långsam andningsfrekvens (0,5p) 

- Torr, kall och blek hud (0,5p) 

- Torrt hår, håravfall, tunna ögonbryn (0,5p) 

- Spröda naglar (0,5p) 

- Heshet, monoton otydlig röst (0,5p) 

- Obstipation (0,5p) 

- Myxödem, ansiktssvullnad (0,5p) 

(Stubberud, Almås & Grønseth, 2020, Ericson & Lind, 2020)  

 



 

 

*5.  (FASS 2022b) 

 

1,5 tabletter 

 

6.   

- Ökad fysisk aktivitet (0,5p) 

- Regelbundna avföringsvanor, följa tömningsreflexen (0,5p) 

- Lugn, ro, tid vid toalettbesök (0,5p) 

- Använda fotpall vid toalettbesök (0,5p) 

- Massageliknande rörelser över magen (0,5p) 

- Minska stress (0,5p) 

- Laxantia (0,5p)   (Edberg & Wijk, 2019, Lämås & Karling 2021) 

 

7.  

- Längst bort från kroppens mittpunkt, avlägsen (vettande bort) från centrum (0,5p) 

- Skenben, underbenets främre och tjockare skelettben (0,5p) 

 

- Bort från kroppens mittlinje, belägen åt/vid sidan, ej i mitten (0,5p) 

 

- Vänster (0,5p) 

(Lindskog & Malmquist, 2020) 

. 

8.  
- risk för aspiration av maginnehåll till lungorna, aspiration (0,5p) 

- kräkningar (0,5p) 

- pneumoni, lunginflammation (om svar aspiration under a) (0,5p) 

- aspiration (om svar kräkning under a) (0,5p) 

(Stubberud, Almås & Grønseth, 2020) 

 

 

9.  

- blodgruppering (0,5p) 

- antikroppsscreening (0,5p)   

(Skagerlind, 2021) 

 

10.  

- A RhD-, A Rh-, A- (0,5p)  

 

- 0 RhD-, 0 Rh-, 0- (0,5p)  

Enbart A eller 0 ger 0 p                        

(Skagerlind, 2021)  

 

 

 

 



 

 

11.  

- Tromboser (0,5p) 

- Pneumoni, atelektaser, slemansamling (0,5p) 

- Trycksår (0,5p) 

- Obstipation (0,5p) 

- Blåstömningsbesvär, UVI, njurpåverkan (0,5p) 

- Fördröjd sårläkning (0,5p) 

(Stubberud, Almås & Grønseth, 2020) 

 

12.  

- Läkemedelsform (0,5p) 

- Läkemedelsdos/dosering (0,5p) 

- Är ordinationen rimlig (0,5p) 

- Läkemedlets doseringstidpunkt/administreringstillfälle (0,5p) 

- Läkemedlets administreringssätt (0,5p) 

- Ordinationshandling är signerad/vem som ordinerat (0,5p)  
(HSLF-FS 2017:37) 

 

13. 

- Andningsövningar, djupandning, sluten läppandning (0,5p) 

- Huffa, hostövningar (0,5p) 

- Motståndsandning, positiv utandningsövning (PEP) (0,5p) 

- Höjd huvudända (0,5p) 

- Böja och sträcka leder, ”trampa symaskin” (0,5p) 

- Kompressionsstrumpor, linda ben (0,5p) 

- Riklig dryck (0,5p) 

- Ha benet i högläge (0,5p) 

(Kumlien & Rystedt Lundmark, 2022; Stubberud, Almås, & Grønseth, 2020) 

 

14  

☐ Patientlagen för offentlig vård och Offentlighets- och sekretesslagen för privat vård 

X Offentlighets- och sekretesslagen styr detta för all vårdverksamhet 

☐ Offentlighets- och sekretesslagen för offentlig vård och Patientlagen för privat vård 

☐ Patientlagen styr detta för all vårdverksamhet 

☐ Vid sammanhållen journalföring  

☐ För att patient ska erhålla nödvändig vård 

☐ Efter godkännande från verksamhetschefen om syftet är ökad vårdkvalitet 

X När patienten gett sitt samtycke 

(Sandqvist 2021; Åberg, 2019) 
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