Farmakologi og medicinhåndtering, praktikopgave i praktik 1
Eleven skal i den første praktik på somatisk afdeling, udarbejde en praktikopgave omhandlende
farmakologi og medicinhåndtering.

Viden eleven skal tilegne sig inden start på opgaven i praktikken.
Inden påbegyndelse af opgaven, skal eleven sikre sig at have den fornødne viden om
medicinhåndtering.
-

Har viden om social- og sundhedsassistentens ansvar- og kompetenceområde i forhold til
medicinhåndtering.

-

Har viden om medicinens absorption, fordeling og elimination i kroppen.

-

Kan søge på de mest almindelige somatiske præparater og finde frem til indikationer,
virkning, bivirkninger, interaktioner, kontraindikationer, samt kunne reflektere over hvilke
observationer eleven skal foretage for at kunne medicinhåndtere.

Praktikdel tager udgangspunkt i praktikmål 12
Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og
uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen og
dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag.

Indsæt mindmap fra side 179 i Lærebog i praktikken, trin 2, 2. udgave.
(OBS: der skal være en parentes om ”Selvstændigt” – i stedet skal der stå ”Under tæt vejledning”)
(se den sidste side)

Praksisopgave (begynderniveau):
Formål:
At social- og sundhedsassistenteleven lærer hvordan behandlingen med lægemidler indgår i den
samlede behandlingsplan for patienten.
At social- og sundhedsassistenteleven bliver bevidst om patientens compliance i forhold til
behandlingen, hvor lægemidlerne er en del deraf.
-

Social- og sundhedsassistenteleven og vejlederen udvælger 1 til 2 patienter. For hver
patient udvælges 1 til 3 almindelig kendte præparater. For hvert præparat finder eleven
frem til indikationer, virkning, bivirkninger, interaktioner, kontraindikationer, samt
reflekterer over hvilke observationer der skal foretages for at kunne medicinhåndtere.

-

Under tæt vejledning og opsyn af en ansvarlig fagperson doserer og uddeler social- og
sundhedsassistenteleven medicinen til en af de valgte patienter. Hvorefter eleven og
vejlederen i fællesskab dokumenterer og registrerer medicinhåndteringen.

-

Social- og sundhedsassistenteleven skal undervejs i sin praktik overvære mindst en
samtale mellem en sundhedsperson og en patient, hvor der er instruktion, rådgivning eller
vejledning i forhold til medicinen.

-

Eleven undersøger afdelingens medicininstruks samt retningslinjer for videredelegering af
medicinhåndteringen.

Dokumentation
Som dokumentation af praksisopgaven udarbejder eleven 1 – 1½ sider.
Social- og sundhedsassistenteleven tager udgangspunkt i en patient og behandling
-

Hvilke almindelig kendte præparater får patienten? Hvad er vigtigt at observere i den
forbindelse? Hvilke forhold skal der være særlig opmærksomhed på?

-

Hvordan indgår den lægemiddel behandlingen i hele den behandling patienten får?
Hvordan er patientens compliance i forhold til medicinen, samt i forhold til den samlede
behandling?

-

Hvilke sundhedspædagogiske metoder anvendte personalet?.

Dokumentationen skal indsættes i elevens uddannelsesmappe, og der skal gives kopier til

afdelingens vejleder samt til den farmakologiansvarlige underviser på skolen.
Dokumentationen indgår i elevens samlede opgave til den senere eksamen i farmakologi og
medicinhåndtering.

