Annes problem – vad hjälper Annes onda öra?
Scenarioskedet
Annes problem – Vad hjälper Annes onda öra ?
Förstaklassaren Anne har hela helgen sovit över hos sin kompis Aino. På natten mellan
lördag och söndag vaknar Anne av att hon har ont. Det värker i hennes högra öra. Anne
kan inte somna om, värken håller henne vaken. Aino sover. Anne knuffar till Aino och
säger: ”Jag har ont i örat.” Flickorna går tillsammans och väcker Ainos mamma. Anne är
orolig: ”Måste jag fara till läkare eller hem mitt i natten?” Vad kan man göra åt Annes
onda öra?

Fundera tillsammans kan öronvärken behandlas utan läkemedel och är
det värt för Ainos mamma att ge Anna medicin? Vilka råd skulle du ge till
Anne och Ainos mamma? Skriv ner era preliminära råd och motivera era
synpunkter.

Undersökningsskedet
Uppgiften innefattar att undersöka Annes problem och ta reda på hur
Annas öronvärk kan behandlas och vilken information finns i
bipacksedeln till läkemedlet. Genomför undersökningen i följande
delstudier.
Delstudie 1. Vad man kan göra för att lindra Annes öronvärk?
Leta i det material som läraren delat ut information om symtom på och
behandling av öroninflammation. Svara på frågorna ovan med hjälp av den
information som ni hittar
a) Vilka symtomen orsakar öroninflammation?

b) Vad orsakar öroninflammation?

c) Hur behandlar man öroninflammation?

d) Vad ska man alltid ta reda på innan man börjar använda ett läkemedel?

e) Var man kan få tillförlitlig information om läkemedel?

Delstudie 2. Vilken information finns på läkemedelsförpackningen?
I medicinskåpet hemma hos Aino finns läkemedlet Ontbort. Ainos mamma
och Anne bekantar sig tillsammans med bipacksedeln.
Läs bipacksedeln för Ontbort i grupp och svara på följande frågor:

a) Kan man använda Ontbort vid öronvärk?

b) Kan Anne ta medicinen och hur mycket kan hon ta?

c) Vad annars Anne bör beaktas om hon tar detta läkemedel?

Dra slutsatser utifrån delstudierna 1 och 2 samt ta ställning till
huvudproblemen i undersökningen. Vad hjälper Annes ondra öra?

BESLUTSSKEDET
Ta ställning till Annes problem enligt vad du lärde dig i scenario- och
forskningsskedet. Vilka råd skulle du ge Anne och Ainos mamma? Motivera era
synpunkter.
Kan öronvärken behandlas utan läkemedel eller ger Ainos mamma medicin åt Anne?

Om Ainos mamma ger medicin åt Anne, vad ska de ta reda på innan Anne börjar
använda läkemedlet?

När och värför kräver öronvärk ett besök hos läkaren?

