
O0093H – Strukturerade läraktiviteter till VFU 

 

Vad är strukturerade läraktiviteter?  

En strukturerad läraktivitet är en slags utformad ”uppgift” som utgår ifrån 

sjuksköterskans ansvarsområde. Det kan handla om exempelvis kommunikation med 

patient, läkemedelsadministrering, utförande av blodtryckskontroll osv. Uppgiften är 

strukturerad eftersom den både innehåller konkreta tips för förberedelser och även 

reflekterande frågor efter själva aktiviteten. Läraktiviteterna är inte obligatoriska, men 

vi rekommenderar er att använda er av dem som ett stöd i er inlärning. 

Hur använder jag som student de strukturerade läraktiviteterna?  

Aktiviteterna kan genomföras enskilt eller i ett peer-par. Uppgifterna ska inte 

examineras, utan ska ses som ett stöd i lärandet. Handledaren har dock precis som 

tidigare ett ansvar att finnas till, övervaka, ge feedback och stöd. En aktivitet kan 

återkomma under samma VFU med en ökad komplexitet som medför en progression i 

lärandet (Stenberg, 2017). Det är inte alla aktiviteter som är lämpliga i alla 

verksamheter, välj tillsammans med din handledare ut någon/några aktiviteter som 

har förutsättningar att kunna genomföras. 

Varför ska jag använda mig av de strukturerade läraktiviteterna?  

Eftersom aktiviteterna följer en viss struktur med förberedelse och efterföljande 

reflektion får aktiviteten en tydligare koppling mellan teori och praktik. vilket i sin tur 

kan leda till en djupare inlärning för studenten. Fokus ligger därför inte bara på 

utförandet av uppgiften, utan även på reflektion kring varför uppgiften genomförs, på 

vilket sätt och med koppling till bland annat etik, lagar och författningar och andra 

typer av teoretisk koppling. Uppgifterna kan ses som ett stöd i studentens utveckling 

och kan därför underlätta för studenten att nå lärandemålet.  

 

Kurs O0093H har ett hälsofrämjande perspektiv. Vår rekommendation är att du som 

student lägger ett visst fokus på Läraktiviteter 1 samt 2aa (Bedöma patienters behov), 2b 

(Ett hälsofrämjande/preventivt möte) och slutligen 2c (Utvärdering) under din VFU. Om 

det är möjligt, utgå från en och samma patient för att genomföra alla delar av läraktivitet 

2. Planeringen av övriga strukturerade läraktiviteter kan du och din handledare anpassa 

efter dina behov och önskemål, förstås med hänsyn till verksamhetens möjligheter att öva 

detta.  

 

 

Lycka till! 



Läraktivitet 1: Studera omvårdnadsprocessen i praktiskt arbete 
 

Denna läraktivitet är en förberedande uppgift till läraktivitet 2a, 2b samt 2c. Du ska här följa din handledare i ett 

patientmöte och reflektera kring de olika delarna i omvårdnadsprocessen. Syftet är att nå fördjupad kunskap om 

hur sjuksköterskans systematiska omvårdnadsarbete.  

 

Figur1. Omvårdnadsprocessen 

 

 

 

 

 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

omvårdnadsprocessens olika delar samt hälsofrämjande omvårdnad.  

 Välj tillsammans med handledare ut en lämplig patient.  

 
Genomförandet 

Delta på ett patientmöte som observatör. Informera patienten om din roll som observatör i 

detta möte. För anteckningar för att kunna besvara nedanstående frågor:  

Datainsamling 

Vilka tekniker och informationskällor använder sjuksköterskan för att samla in 

information om patienten? 

Diagnos 

Hur resonerar sjuksköterskan för att komma fram till patientens 

omvårdnadsbehov/problem (=omvårdnadsdiagnosen)? 

Planering 

Hur kan det se ut när sjuksköterskan planerar för åtgärder? Vilka källor (litteratur, 

evidens) kan användas?  

 

 

Datainsamling

(Omv)

diagnos

PlaneringGenomförande

Utvärdering

Ex samtal, studera journal, 
mäta, observera 

Analys av insamlad information: 
vad är patientens 
problem/behov? 

Gör en plan för vad som ska 
göras, och vad målet är med 

åtgärderna 

Genomför planerade 
åtgärder 

Kontrollerar om 
åtgärderna har haft 

önskad effekt 



Genomförande 

Vilken typ av åtgärder genomfördes? Exempelvis undervisning, samordning, 

läkemedelsadministrering? Hur arbetade sjuksköterskan för att göra patienten delaktig i 

vården? Hur främjades integritet och självbestämmande? 

Utvärdering 

Hur ser planen för utvärdering av åtgärder ut? Är det åtgärder som utvärderas på lång 

sikt (exempelvis månader – år) eller på kort sikt (minuter – timmar – dagar)? 

 

Efter genomförandet – reflektion 

Reflektera självständigt eller med din peer över frågorna ovan.  

Avslutningsvis reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare om dina/era slutsatser.  

 

Du har nu gjort den första läraktiviteten, där du fick träna på att identifiera 

omvårdnadsprocessen i sjuksköterskans arbete. I läraktivitet 2a-2c kommer du som student få i 

uppgift att, under handledning, träna på de olika delarna i omvårdnadsprocessen.  



Läraktivitet 2a: Bedöma patientens behov                                      
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Identifiera och bedöma patienters resurser och behov/problem relaterat till huvudområdet omvårdnad 
och med hänsyn till intersektionella aspekter. 

 

 

Läraktiviteten 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

omvårdnadsprocessens första två steg, samt faktorer som påverkar hälsan 

(exempelvis levnadsvanor).   

 Tillsammans med din handledare väljer du en patient som du ska ha ett samtal med 

för att identifiera resurser, behov och problem. 

 

Genomförandet 

Genomförandet är i två delar: 

1) Samla in information. Börja med att ta del av patientens journal. För sedan ett samtal med 

patienten och eventuellt anhörig. Vid behov använd olika mätinstrument.  

2) Utifrån informationen som du samlat in, vad tänker du om patientens hälsotillstånd och 

levnadsvanor? Har patienten några risker att utveckla ohälsa?  

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

Reflektera självständigt eller tillsammans med din peer över följande frågor: 

 Vilka delar av omvårdnadsprocessen handlar denna läraktivitet om? 

 Fundera över hur du utöver samtal och att läsa i journaler kan gå tillväga för 

att få utökad information/kunskap om patientens situation. 

 Reflektera över om patientens sociala positioneringar (exempelvis kön, etnicitet, ålder 

osv) kan påverka dennes upplevelse av och möjlighet till hälsa? 

 Fundera över vad som gjordes bra vid genomförandet, och vad som kan utvecklas. 

 

Feedback  

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten 

som utfört aktiviteten. Utgå ifrån två frågor: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback. 



Läraktivitet 2b: Ett hälsofrämjande/preventivt möte                
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Planera och genomföra vårdmöten som tillvaratar och stärker patientens resurser, främjar 

personcentrerad vård, samt stödjer patientens hälsa och förmågor 

- Planera och genomföra preventiva eller hälsofrämjande omvårdnadshandlingar med utgång från 

evidensbaserad kunskap 

- Tillämpa och integrera teoretiska och praktiska kunskaper vad gäller promotion, prevention och 

diagnostik inom sjuksköterskans ansvarsområde 

- Informera och motivera en patient (eller närstående) om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

Läraktiviteten 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska ge 

någon typ av information, vilket kan handla om undervisning om ändrade 

levnadsvanor eller information om preventiva åtgärder (ex. prevention 

angående trycksår, fall, munvård) 

 Studera relevant kurslitteratur och se föreläsningar som berör exempelvis 

omvårdnadsprocessen, vårdpedagogik, diskursetik, samt sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. 

 Förbered dig också inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 

Genomförandet 

Genomför samtalet med patienten.  

Efter samtalet bedömer du patientens behov utifrån det samtal du har haft, utgå 

ifrån omvårdnadsprocessen. Ta hänsyn till intersektionella aspekter. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

Reflektera självständigt eller tillsammans med din peer över följande frågor: 

 Vilka delar av omvårdnadsprocessen handlar denna strukturerade läraktivitet 
om? 

 På vilket sätt är informationen du ger patienten evidensbaserad? 

 Hur hanterades frågor som inte kunde besvaras? 

 Hur görs patienten delaktig under samtalet (personcentrerat förhållningssätt)? 

 Hur försäkras att patienten förstår given information? 

 Hur stärks patientens egna resurser under vårdmötet? 

 Hur skapas en tillitsfull relation i det korta mötet? 

 Fanns några svåra etiska aspekter i mötet med patienten? 
 



Feedback  

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten 

som utfört aktiviteten. Utgå ifrån två frågor: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback. 

  



Läraktivitet 2c: Utvärdering av åtgärder                                

- Utvärdera preventiva eller hälsofrämjande omvårdnadshandlingar med utgång från evidensbaserad 

kunskap 

 

Läraktiviteten 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska utvärdera 

tidigare genomförda åtgärder på. Detta kan handla om att utvärdera råd om 

livsstilsförändringar, utvärdera ett sår som lagts om på ett specifikt sätt, en 

kompressionslindning för att minska ödem, upplevelsen av hälsa m.m. 

 Ta del av relevant kurslitteratur och se föreläsningar som berör exempelvis 

omvårdnadsprocessen samt sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 

 Förbered dig också inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 

Genomförandet 

Genomför utvärderingen.  

Gör en jämförelse med tidigare värdering. Har blodtrycket sjunkit, har såret börjat läka, har 

kompressionslindningen minskat ödemen, upplever patienten sin hälsa som bättre m.m? 

Ta stöd av handledaren för att återkoppla till patient. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

 Vilken del av omvårdnadsprocessen handlar denna läraktivitet om? 

 Använde du några instrument vid utvärderingen (ex mätningar, skalor, frågor)? 

 Hur lätt var det att jämföra dagens information med tidigare information? Exempelvis 

ett sårs utseende, osv. Vilken roll spelar dokumentationen? 

 Efter utvärderingen får du en bild av vilken effekt åtgärden har haft. Hur ser fortsatt 

plan ut för åtgärden? Fortsätta med samma åtgärd, avsluta åtgärd eller byta åtgärd? 

 

  



Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback



Läraktivitet 3: Utförande av blodtryckskontroll 
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Planera och genomföra vårdmöten som tillvaratar och stärker patientens resurser, främjar 

personcentrerad vård, samt stödjer patientens hälsa och förmågor 

- Informera och motivera en patient (närstående) om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och 

behandling 

Läraktiviteten 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska utföra en 

blodtryckskontroll på.  

 Inled med att studera relevant litteratur vad gäller blodtryckskontroller. Reflektera 

över vad som är viktigt att tänka på när det gäller bland annat information till 

patienten, patientförberedelser, teknik? 

 Förbered dig också genom att titta på utrustningen du ska använda. 

 Förbered dig inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 
 

Genomförandet 

Utför en blodtryckskontroll på en patient. 

Ta stöd av handledaren för att återkoppla till patient. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

 Värdera patientens blodtryck, var det högt/lågt?  

 Hur vet jag vad som är ett ”normalt” blodtryck för just den här patienten?  

 Vad innebär ”white coat effect”, på vilket sätt kan detta påverka blodtrycket? 

 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback



Läraktivitet 4: Smärtanalys 
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Genomföra systematisk smärtanalys med vedertagna metoder 

- Informera och motivera en patient (närstående) om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och 
behandling 

Läraktiviteten 

 
Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska 

utföra en smärtskattning med.  

 Förbered dig genom att ta del av den valda patientens journal. 

 Förbered dig även genom att ta del av litteratur och inspelat material om  

bland annat smärtanalys. 

 Reflektera över:  

o Hur kommer du att informera patienten? 

o Vad ser du för aspekter som är viktiga att tänka på vid en smärtskattning? 

 
Genomförandet 

Utför en smärtanalys tillsammans med en patient med en smärtproblematik med hjälp av 

vedertagna metoder och instrument. 

Ta stöd av handledaren för att dokumentera informationen som kom fram.  

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

 Vilka mätmetoder/instrument använder du dig av vid smärtanalysen? 

 Vad ser du för skillnaden i utförande mellan en smärtskattning och en mer utförlig 

smärtanalys? 

 Vad kan den mer utförliga smärtanalysen tillföra för information som du inte får på en 

skattning enligt VAS-skalan? 

 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback



Läraktivitet 5: Vätska och Nutritionsstatus                                         
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Identifiera behov av vätska och nutrition samt kunna göra en åtgärdsbedömning 

- Kliniskt bedöma och utvärdera nutritions- och vätskestatus 

 

Läraktiviteten 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med handledaren väljer du en lämplig patient för genomförandet av 

aktiviteten.  

 Förbered dig genom att studera relevant kurslitteratur och se inspelade 

föreläsningar.  

 

Genomförandet 

Utgå från omvårdnadsprocessen i denna uppgift! 

 Ha ett samtal med en patient med fokus på nutrition/vätskestatus. Använd lämpliga 

skattnings/bedömningsinstrument. (Datainsamling) 

 Gör en bedömning av behov/problem/risker utifrån nutritions/vätskeperspektiv 

(Diagnos) 

 Planera en lämplig intervention relaterat till nutrition/vätskeintag (Planering) 

 Genomför interventionen (Genomförande) 

 Utvärdera interventionen (Utvärdering) 

Avsluta med att med stöd av handledare dokumentera vad du har gjort. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 
Efter genomförandet – reflektion 

 Vilka skattningsskalor eller bedömningsinstrument använde du dig av? Använde du dig 

av samma skalor och instrument vid det första samtalet och vid utvärdering? 

Varför/varför inte? 

 På vilket/vilka sätt har du arbetat evidensbaserat i denna läraktivitet? 

 Vilka etiska aspekter har du tagit hänsyn till? 

 På vilka sätt har du gjort patienten delaktig i planering/genomförande? 

 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback 

  



Läraktivitet 6: Sårbehandling 

 
Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Tillämpa (injektionstekniker, urinkatetrisering och) sårbehandling 

- Förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Läraktiviteten 
 

Innan genomförandet - förberedelser 
 

 Välj tillsammans med handledare ut en patient som behöver hjälp med 

såromläggning.  

 Förbered dig också genom att ta del av kurslitteratur och lyssna på de inspelade 

föreläsningarna som berör området sår och sårbehandling. 

 Ta del av patientens journal. Reflektera över: 

o Hur har såret uppstått?  

o Hur länge har patienten haft detta sår? 

o Kan du hitta några bakomliggande faktorer, och/eller faktorer som kan 

försvåra sårläkningen i patientens hälsohistoria?  

o Vilket omläggningsmaterial (vilken behandlingsstrategi) ska användas? Var 

kan du hitta information om detta?  

 

Genomförandet 

Delta vid en såromläggning. 

Om det är lämpligt, för ett samtal med patienten om dennes upplevelse av sin hälsa och att leva 

med såret. Ta gärna stöd av din handledare.  

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

 Identifiera vilket fas av sårläkningsprocessen patientens sår är i. Hur motiverar du 

din bedömning? 

 Hur dokumenteras momentet?  

 Vad finns det för risker förknippade med en såromläggning? För patienten? För dig? 

 Kan du utifrån samtalet identifiera patientens upplevelser av att leva med långsamt 

läkande sår? Hur påverkas vardag och livskvalitet? 

 Kan du se något du som vårdpersonal kan göra för att främja patientens upplevelse 

av hälsa 

 

  



Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback 

  



Läraktivitet 7: Blodprovstagning venprov/kapillärprov 
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 
- Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och 

behandling 

- Utföra blodprovstagning på ett säkert sätt utifrån ordination och provtagningsföreskrifter 

- Förutse risker med avvikande provsvar samt ha handlingsberedskap och kunna tillämpa vedertagna 

strategier för säker vård 

 

Läraktiviteten 

 
Innan genomförandet - förberedelser 

 Inled med att ta del av kurslitteratur och inspelat material som berör området ven- 

och eller kapillär provtagning. 

 Välj tillsammans med handledare ut en patient där ven- eller kapillär provtagning 

har ordinerats.  

 Förbered dig/er genom att sätta dig/er in i vad proverna står för och varför de 

ordinerats till just denna patient.  

 Förbered dig/er också genom att ta reda på var du/ni hittar information om 

hantering och analys av det aktuella provet. 

 Iordningsställ relevant material inför provtagningen, exempelvis ev. ordination, 

remiss och provtagningsmaterial. Gå igenom materialet så att du förstår hur det 

fungerar. 

 Fundera över hur en korrekt identitetskontroll ska gå till. Ta reda på vilka lagar och 

föreskrifter som finns om identitetskontroll vid provtagning. 

 Fundera också över vilken information du behöver ge till patienten innan 

provtagningen. 

 Reflektera över hur du i ditt arbetssätt kan minska risken för blodsmitta. 

 Fundera över var du tar detta prov. Finns det olika alternativ? 
 

Genomförandet 
Genomför provtagning under handledning.  

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Hur följs provsvar följs upp och av vem?  

 Vilka konsekvenser kan felaktig provtagning och hantering av prover medföra? 

 
 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 



Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback 

  



Läraktivitet 8: Läkemedelshantering del I: samma substans – olika former 
 

Lärandemål 
- Använd relevant information om läkemedel i dialog med patient (närstående) på ett sätt som stödjer 

delaktighet utifrån patientens resurser och behov 

- Analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera 

patientsäkerhet 

Läraktiviteten 
 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Inled med att ta del av kurslitteratur och inspelat material som berör relevanta delar av  

området farmakologi. 

 Studera även väsentliga delar av 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

 Studera FASS gällande T. Alvedon, Brustablett Panodil samt Paracetamol Braun infusionsvätska.  

 
Genomförande/reflektion 

Enskilt eller tillsammans med din ’peer’ studerar och reflekterar du/ni över nämnda 

läkemedels farmakokinetik och farmakodynamik för att besvara nedanstående frågor: 

 När erhålls analgetisk effekt med T Alvedon, BT Panodil samt Infusionsvätska 
Paracetamol? 

 När erhålls maximal febernedsättning med respektive? 

 Hur lång är effektdurationen med respektive? 

 När det kan vara fördelaktigt att använda sig av brustablett, vad bör du som 

sjuksköterska beakta? 

 När kan det vara fördelaktigt att använda sig av infusionsvätska, vad bör 

sjuksköterskan beakta? 

 Ta stöd av handledaren för att diskutera frågan om hur du går till väga för att 

exempelvis byta ut t. Alvedon mot Infusionsvätska Paracetamol. Vad beskriver 

gällande lagar och författningar? 

 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback 

  



Läraktivitet 9: Läkemedelshantering del II: perorala läkemedel: 

dosettdelning 
 

Lärandemål 

- Använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering 

- Tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningsställa 

och administrera läkemedel på ett säkert sätt 

- Analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera 

patientsäkerhet 

 

Läraktiviteten 

 
Innan genomförandet - förberedelser 

 Inled med att ta del av kurslitteratur och lagar som styr dosettdelning. 

 Välj tillsammans med handledare ut en patient där läkemedel ska delas i dosett.  

 Inled med att sätta er/dig in i de läkemedel som ska delas och varför de ordinerats till 

just denna patient. 

 Reflektera över: vilka aspekter är viktiga att vara medveten om gällande risk för felaktig 

läkemedelsdelning? 

 
Genomförandet 
Genomför dosettdelning under handledning.  

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 
 
Efter genomförandet - reflektion 

 Vilken information ska finnas på dosetten för att läkemedelshantering 

och administrering kan ske på ett säkert sätt? 

 Vilka konsekvenser kan felaktig läkemedelsdelning och administrering medföra? 

 



Läraktivitet 10: Läkemedelshantering del III: olika administrationssätt 
 

Lärandemål 

- Använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering 

- Tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningsställa 

och administrera läkemedel på ett säkert sätt 

- Analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera 

patientsäkerhet 

 

 

Läraktiviteten 

 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Ta del av relevant kurslitteratur samt inspelat material  

 Studera även FASS gällande  

o Alvedon suppositorium 500 mg 

o Dermovat salva 0.05%  

o Inh. Pulmicort Turbohaler 200 mikrogram. 

 

Genomförande 

Reflektera kring relevanta aspekter när det gäller olika läkemedel/läkemedelsformer: 

Om ni får möjlighet så ska du/ni även administrera dessa läkemedelsformer. 

 

a) Suppositorium, Alvedon suppositorium, 500 mg. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o  I vilka situationer skulle den här typen av administreringsform vara mer 

lämplig än tabletter? 

o Reflektera över hur du bevarar patientens integritet vid administrering av 

ett suppositorium. 

 

 

b) Hudsalva, Dermovat salva 0.05%. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o Patienten uppger att salvan fungerar utmärkt, hen smörjer sina eksem en 

gång i timmen med den för att ”bli av med sina eksem så fort som möjligt”. 

Salvtuben börjar redan vara slut och patienten undrar om läkaren kan 

skriva ut en ny tub. Vad säger du till patienten? Läs i FASS angående 

dosering! 

  



 

c) Inhalation, Pulmicort Turbohaler, 200 mikrogram. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o Vad finns det för utmaningar vid inhalationsbehandling, när det gäller 

patientens förmåga att tillgodogöra sig läkemedlet? 

o En patient som behandlas med inh. Pulmicort uppger plötsligt sveda i 

munhålan. Du observerar att slemhinnor och tunga är ilsket röda., med en 

beläggning på tungan. Vad tror du att patienten har drabbats av? 

 

  



Läraktivitet 11: Studera en läkemedelslista 
Lärandemål 

- Använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering 

- Tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningsställa 

och administrera läkemedel på ett säkert sätt 

- Analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera 

patientsäkerhet 

 

Läraktiviteten 

 
Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant kurslitteratur samt inspelat material 

 Välj tillsammans med handledare ut en patient där du kan ta del av dennes 

läkemedelslista (listan bör innehålla minst fem olika läkemedel). 

 

Genomförande och reflektion 

 Ta hjälp av FASS.  

 Studera varje läkemedel utifrån följande frågor: 

o Vilken beredningsform är respektive läkemedel? 

o Vilka ATC-grupper (A-V) tillhör respektive läkemedel? 

o Vilket är handelsnamnet respektive det generiska namnet på respektive 

läkemedel? 

o Kan läkemedlet bytas ut till något annat enligt FASS?  

o Har patienten något läkemedel som inte får bytas ut? 

 

 Välj ut fem tabletter i läkemedelslistan. Studera varje läkemedel enligt följande frågor: 

o Vilken styrka har läkemedlet? 

o Vilken dos ska patienten ha enligt ordination? 

o Hur stor mängd läkemedel ska patienten ha (exempelvis antal tabletter).  

o Kan läkemedlet delas? 

 

 

 
 

 

  



Läraktivitet 12: Administrering av injektion 
Lärandemål 

-Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och 

behandling 

- Tillämpa injektionstekniker 

 

Läraktiviteten 

 
Innan genomförandet – förberedelser 

- Inled med att ta del av kurslitteratur och se film som berör området injektionstekniker. 

- Välj tillsammans med handledare ut en patient där injektion (subkutan eller intramuskulär) 

har ordinerats.  

Förbered dig/er genom att gå igenom ordination, injektionsmaterial och läkemedel. Studera 

särskilt: 

 Vilket läkemedel som ska ges. Läs sedan på om läkemedlet i FASS 

 Varför injektionen ordinerats till just denna patient 

 Vad du behöver vara observant på (före, under och efter injektionsgivning). 

 Vilket material du behöver. Gå igenom materialet så att du förstår hur det fungerar. 

 Fundera över administreringsställe: var är lämpligast att administrera injektionen? 

Finns det alternativ? 

 Reflektera över hur en korrekt identitetskontroll går till. Ta reda på vilka lagar och 

föreskrifter som finns om identitetskontroll vid injektionsgivning. 

 fundera över vad du informerar patienten om innan administreringen, och hur du 

gör detta. 

 
Genomförandet 
Beräkna, dra upp och administrera ordinerad mängd läkemedel under handledning.  
 
 
Efter genomförandet - reflektion 

 Hur hanterar du avfallet efter administreringen? 

 Var och hur dokumenterar du administreringen? 

 Avsluta med att diskutera hur injektionsgivningen följs upp och av vem? Vilka 
konsekvenser kan felaktig injektionsgivning medföra? 

 
Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback 


