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Läkemedelsberäkning är en akilleshäl
inom vården

Utvecklande av pedagogiska metoder för att stärka kompetenser i läkemedelsräkning inom
sjukskötarutbildningen med stöd av finansiering från Svenska Folkskolans vänner.rf
Läkemedelsräkning inom sjukskötarutbildningen har som syfte att lära studerande räkna
läkemedelsdoser felfritt. Att kunna räkna och distribuera doser korrekt är en mycket viktig del
av patientsäkerhetsarbetet och även för det konkreta vårdresultatet för patienten. Felaktig
läkemedelsadministrering orsakar många risksituationer med ibland ödesdigra följder. Därför
är det viktigt att redan inom utbildningen är garantera de blivande vårdarnas kompetens
läkemedelsräkning.

"Felaktig läkemedelsadministrering orsakar många risksituationer med ibland
ödesdigra följder."

Forskning men även praktisk erfarenhet visar att läkemedelsräkning är en utmaning för
sjukskötarstuderande och kurserna upplevs svåra. Felfri dosering av läkemedel kräver n
förutom grundläggande matematiska kunskaper även god läsförståelse och insikt i de begrepp
som läkemedelsdosering innehåller.

Inom traditionell matematikundervisning finns idag mycket virtuellt material att tillgå och
olika räkneoperationer kan hittas på bl.a. Youtube. Material som berör specifikt
läkemedelsräkning på svenska fattas dock. Nya metoder som utnyttjar den moderna
teknologin och tar fasta på virtuella lärmiljöer kan med fördel användas speciellt inom
matematikundervisningen och således även vid dosberäkning av läkemedel.
Med hjälp av finansiering från Svenska folkskolans vänner r.f. har nytänkande och innovativa
didaktiska metoder kunnat utvecklas för att höja de svenskspråkiga sjukskötarstuderandes
kompetenser och underlätta steget från utbildning till arbetsliv samt öka säkerheten i vården.
Virtuella lärmiljöer ligger i tiden och genom att utnyttja de tekniska lösningar som idag finns
att tillgå har undervisningen kunnat utvecklas.
Med hjälp av projektet ”Utveckling av digitala didaktiska metoder i läkemedelsräkning inom
den svenskspråkiga sjukskötarutbildningen” har virtuella metoder för så kallad nano eller
mikro-inlärning såsom korta filmer och animeringar som visualiserar problematiken samt
virtuella räkneuppgifter kunnat utvecklas. Nanoinlärning betyder att en större inlärningsenhet
består av flera mindre delar som tillsammans formar en helhet. I läkemedelsräkning betyder
detta exempelvis applikationer, där olika problemlösningar såsom utspädning av lösningar
kan förklaras både i bild, text och tal. Nanomaterial kan även vara korta förklaringsmodeller
till olika räkneproblem. Dessa animeringar eller andra nano-enheter utformar flexibla delar
med möjligheter för kontinuerlig repetition av det som upplevs svårt och som stimulerar till
reflektion och effektiv inlärning.

"Nanoinlärning betyder att en större inlärningsenhet består av flera mindre
delar som tillsammans formar en helhet."

Nätbaserade metoder ger även möjlighet att studera på distans samt att vid behov repetera
substansen ett oändligt antal gånger vilket stärker inlärningen. Då det gäller specifikt
läkemedelsräkning finns litet nätbaserat material att tillgå just på svenska.
Målsättningen med projektet som är finansierat av Svenska folkskolans vänner r.f. är att
utveckla och förnya Yrkeshögskolan Novias lärmiljöer i läkemedelsräkning genom att
digitalisera kurserna och erbjuda dem åt studerande på modersmålet. Detta gagnar studerande
i ett viktigt ämne som subjektivt upplevs svårt. Mätt även med objektiva mätare såsom med
studieresultat samt publiceringar i vetenskapliga artiklar visar att läkemedelsräkning är en
akilleshäl inom sjukvården. Virtuella lärmiljöer möjliggör flexibla studier oberoende av tid
och plats samt erbjuder tillgång till kontinuerlig repetition då materialet inom de nätbaserade

kan utnyttjas även under praktikperioder och utbytesstudier. Implementering av virtuella
studier möjliggör även en kontinuerlig utvärdering och utveckling av metoderna.
Det viktigaste förväntade resultatet är att studerande efter examination har goda kunskaper i
läkemedelsräkning vilket förbättrar patientsäkerheten på ett påtagligt sätt.
Arbetslivet drar nytta av att studerande fortare kan delta i avancerad läkemedelsbehandling
efter examen vilket är både ekonomist och socialt försvarbart då det blir en smidigare
övergång från studieliv till arbetsliv.
Utvärdering av resultat sker i samband med kursutvärdering som sammanställs genom att
granska studerandes studieresultat och genomströmning inom kursen samt efter genom att se
på resultaten av kompetenstest för nyanställda/ nyutexaminerade som rutinmässigt utförs av
vårdarbetsgivarna. Studerandeutvärdering av kursinnehållet visar redan nu att studerande
upplever att de fått subjektiv nytta av nya sätt att lära.
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