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Fra dagbog:
d.09/05-2013.

DATO: 09/05-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

En ekstra dyne i hovedgærdet til at tage de dæmpebevægelser som luftmadras
frembragte men som generede Hannes fyldte lunge, samt en morfin pille til at
sove på resulterede i at Hanne fik en god søvn til kl 02.30 hvor jeg hjalp hende på
wc og derefter til kl. 06.00. Hanne følte ikke at hun havde nogle nævneværdige
smerter, men for en sikkerheds skyld fik Hanne en morfin pille. 1 time senere
måtte vi opgive at bruge Hannes drop til antibiotika (den forrige som havde givet
Hanne antibiotika havde ladet et tømt drop sidde for længe så nål var stoppet af
et eller andet) Sygeplejerske insisterede på at Hanne (selv om hun havde
forstørret lever samt væske i lungen) skulle om på siden for at få en stikpille. Det
fik Hanne store smerteproblemer ud af. Vi måtte bruge ”røde dråber” som
supplement til morfinpille for at få styr på smerterne. Kort tid efter kom en ny
sygeplejerske og præsenterede sig som Hannes nye sygeplejerske så vi tror at det
var bedst for alle parter.

Kommentarer:
Det undrer mig at man ikke har lavet journal den dag.
1. Fordi afdeling ATTER engang måtte skifte drop, grundet sløseri.
2. Fordi sygeplejerske, som var dybt frustreret over at hun måtte slås
med Hannes drop, bestemte at Hanne SKULLE have antibiotika i
endetarmen, SELVOM vi gjorde opmærksom på at den proces kunne
ikke styres (der var en grund til at Hanne fik antibiotika ind via drop)
Sygeplejerske kom tilbage med en hjælper. Moslede i lang tid med
Hanne med store problemer til følge. EFTER at sygeplejersker var
gået fortalte Hanne at pillen var blevet stukket op i skeden i stedet
for i endetarmen.
3. Afdelingen bestemte efter den episode at DEN sygeplejerske INTET
skulle have med Hanne at gøre.

