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Patientfall 

Läkemedelsdelegering 

 

 

Patientfall 1 
Tore är 84 år och bor på ett demensboende. Han har Alzheimers sjukdom och förmaksflimmer.  

Du ska gå in till Tore för att hjälpa honom med kvällsmedicinen. Tore har två tabletter i dosetten, T. 

Eliquis (blodförtunnande) och T. Simvastatin (blodfettssänkande).  

När du kommer in behöver Tore hjälp till toaletten. På väg in till toaletten tappar Tore balansen och 

faller på golvet. Han slår i huvudet och ryggslutet. Du kan inte se att Tore skadat sig och han är vid 

medvetande. Du hjälper honom upp. Tore klagar på värk i ryggen efter fallet. 

Vad gör du? Motivera hur du tänker. 
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Patientfall 

Läkemedelsdelegering 

 

 

Patientfall 2 
Anna är 87 år och bor ensam i en lägenhet, hon har hjälp av hemtjänst med sina läkemedel.  

Du ska hem till Anna för att hjälpa henne med sina läkemedel. Anna har två olika ögonpreparat hon 

ska ta till kvällen, ögongel Viscotears, och en ögondroppe Pilokarpin. Båda preparaten ska ges i höger 

öga. 

Beskriv hur du går till väga när du ska hjälpa Anna med hennes läkemedel. 
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Patientfall 

Läkemedelsdelegering 

 

 

Patientfall 3 
Ellen är 93 år gammal och har hjärtsvikt, hon har nyligen flyttat in på det säbo där du jobbar.  

Klockan är 14:00 och Ellen har larmat så du går in till hennes rum. När du kommer in hör du att hon 

har det jobbigt med andningen. Hon har svårt att andas, det piper i bröstet, men hon kan prata. Hon 

känner sig trött och vill lägga sig för att vila och ber dig hjälpa henne upp med benen i sängen då hon 

inte orkar det själv.  

Du upptäcker att hon är svullen om underbenen. När du tittar i hennes läkemedelslista står det att 

Ellen är ordinerad T. Furix v.b. mot underbensödem och du upptäcker också att Ellen inte fått sin 

morgonmedicin idag. 

Vad gör du? Beskriv hur du tänker. 
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