
En sjuksköterska berättar om sin arbetsdag 
 
Nedan följer en berättelse som beskriver hur en arbetsdag kan se ut i hemsjukvården 
och hur mycket arbete som åtgår innan allt faller på plats så att patienten kan få sin 
rätta ordination av läkemedel. 
 
Det kommer en patient från ortopedavdelning 10 i Lund, född -14 som vårdats för en 
höftfraktur. Patienten är insatt på Apodos. Enligt min kollega som tagit emot rapport 
från avdelningen finns det inga förändringar i patientens mediciner. Jag tar över och 
skall skriva in patienten samt iordningställa hennes läkemedel.  
Klockan är 08.30 och jag upptäcker då att patientens läkemedelslista från 
avdelningen inte överensstämmer med hennes tidigare dosrecept. Patienten har blivit 
insatt på Digoxin, Dalacin, Tiparol, Cloromycetin och Alvedon. Jag upptäcker även att 
T.Celebra är utsatt, samt Laktulos. 
 
Moment 1 
Jag ringer upp ortopedavdelning 10 där patienten vårdats. Pratar med en 
sjuksköterska angående patientens mediciner. Jag får till svars att läkaren har skrivit 
E-recept på Dalacin och Tiparol. Jag berättar för sjuksköterskan att patienten står på 
Apodos och har önskemål om att läkaren för in ändringarna på Apodos. Jag 
ifrågasätter även T. Digoxin och undrar när patienten blev insatt på denna då det inte 
står något om detta i patientens journal och finns inte med på Apodos. 
Sjuksköterskan söker efter anteckningar i MELIOR för att finna när patienten fick sin 
Digoxin. Han kan inte finna något om detta. Jag ifrågasätter även när patienten blev 
insatt på ögonsalva Cloromycetin?… Den 25/2 sattes denna in. Jag ifrågasätter även 
här om det är rimligt att behandla en patient med ögonsalva i 11 dagar och 6 gånger 
per/dygn? När är det tänkt att man skall sluta med denna ordination då det inte finns 
någon anteckning om detta i patientens journal.  
Säger till sjuksköterskan att jag tänker sätta ut det, då patienten är symptomfri. 
Sjuksköterskan undrar ifall han kan ringa upp mig så fort han hittar en anteckning om 
Digoxin. 
 
Moment 2 
Blir uppringd av läkaren på avdelning 10 som ordinerat patientens läkemedel. 
Läkaren berättar att patienten vårdats 3 dagar vid Landskrona lasarett mellan 
vårdtiden i Lund och där har man satt in patienten på T. Digoxin.  
Vi fortsätter vårt samtal och jag säger till läkaren att jag har ett önskemål om att han 
gör ändringar i Apodos, sätter in läkemedlen han ordinerat och vilka han satt ut. Han 
är lite bekymrad för han begriper sig inte på Apodossystemet, men han lovar att ringa 
Apoteket och fixa det. Han säger att jag får ringa Landskrona lasarett, angående T 
digoxin, då det inte är han som ordinerat det och han vet inte vem som gjort det. 
 
Moment 3 
Ringer upp medicinmottagningen i Landskrona för att höra mig för vem som ordinerat 
T. Digoxin. Sjuksköterskan där söker i patientens journalanteckningar och efter 
många om och men finner hon en anteckning om att det är en läkare i Lund på 
ortopedavdelning 12. Jag får namnet på läkaren. Lägger på. 
 
Momnet 4. 



Ringer åter upp Lund, fast på en annan avdelning. Pratar här med en sjuksköterska 
igen. Berättar mitt ärende. Sjuksköterskan finner i sin anteckning att patienten fick 
förmaksflimmer den 16/2 och blev insatt på T.digoxin 0.13 mg 3 dagar i veckan. Nu 
blir jag ännu mer bekymrad, för att på ordinationen står det att patienten skall ha 
Digoxin 0.13 mg dagligen -vilket är det rätta? Sjuksköterskan säger att det är en 
medicinkonsult som satt in detta och hon skall försöka få tag på läkaren och lovar att 
återkomma.  
Nu är klockan 11.30. Jag lägger på och väntar och hoppas på att allt löser sig då det 
är fredag. Sjuksköterskan får tag i behandlande läkare på Medicinkliniken och hon för 
in T. Digoxin 0.13 mgx1 på Apodos. Klockan 15.30 är alla ordinationer införda i 
patientens Apodos. Akutbeställer läkemedel så att patienten får sina ordinerade 
läkemedel. 
Vad är det som går fel? Är det ingen som ansvarar för patientens läkemedel innan 
patienten är medicinskt färdigbehandlad? Det är väl ändå läkaren som måste ta sitt 
ansvar?! Skall vi sjuksköterskor behöva kontrollera våra läkare så att de gör sitt 
arbete? 3 timmar av min arbetstid la jag ner på detta! 
 
Patienten född 1914, hade aldrig rätt ut denna situation utan mitt engagemang 
 
Denna berättelse är nedskriven av en distriktssjuksköterska i Landskrona Stads 
hemsjukvård. 


