
  
 

Kap 3: Læringsaktivitet ”Engageret i praksis” 

Case til sygeplejerskeuddannelsen 

På Hvidkjær Hospital bruger man elektronisk patient medicinering, som giver et overblik over, hvilken 

medicin den enkelte patient får og har fået ved tidligere indlæggelser.  Systemet har indbygget 

kontrolmekanismer - f.eks. vil der komme en advarsel, hvis lægen ordinerer medicin, som patienten er 

overfølsom overfor. En anden gevinst er, at sygeplejersker og lægesekretærer ikke længere skal tyde en 

ulæselig håndskrift. 

En dag sker følgende: 

Christina er sygeplejerske på hospitalet, og skal have noget smertelindrende medicin udleveret til en 

patient. Hun logger på systemet, og får adgang til både patientens medicinanamnese og den aktuelle 

medicinliste. Men så går systemet ned, og Christina kunne ikke nå at læse, hvad der egentlig stod på 

medicinlisten. Hun nåede lige at se, at der stod CAVE et eller andet sted, men hun ved ikke, hvad det drejer 

sig om. Da printeren også er nede, kan Christina heller ikke få printet stregkoden, og dermed ikke få 

medicinen til patienten. Patienten har stærke smerter efter et akut kirurgisk indgreb aftenen før, og er så 

påvirket af smerter at det ikke er muligt at føre en ordentlig samtale med ham. Det haster med at få 

medicinen udleveret.  

Diskuter i gruppen: 

Hvis I var Christina, hvad ville I så gøre? Tag i jeres diskussion hensyn til: 

 Patienten angiver selv sine smerter som 10 på den numeriske rangskala (NRS). 10 står for værst 

tænkelige/uudholdelig smerter. 

 Christina er selvfølgelig bekymret over betegnelsen ”CAVE”, som hun kort så i forbifarten. Derfor 

vurderer hun, at hun ikke bare kan tage noget smertestillende til patienten uden at vide, hvad CAVE 

stod for. 

 Christinas vagt slutter om 15 minutter, og hun er egentlig på vej ud af døren. Klokken er lidt i fire, 

og hun skal skynde sig ned i vuggestuen og hente sine tvillinger på 1 år. 

 

Medicinanamnese: En oversigt over en patients aktuelle medicinske behandling baseret på oplysninger fra 

patient, pårørende eller andre læger. Medicinanamnesen udarbejdes forud for nye ordinationer. 

Medicinliste: En liste over den medicin, der aktuelt og fremadrettet er ordineret til patienten. 

CAVE: betyder ”vogt dig” på latin. CAVE er et medicinsk fagudtryk for lægemidler, som en patient ikke bør 

få, typisk på grund af allergi. 


