
David har svårt att sova   

David har svårt att sova. Han ligger vaken på natten och tänker. Han tänker på 

sitt jobb och på familjens ekonomi. David är orolig för att han ska bli arbetslös. 

Ibland får han svårt att andas på natten. Ibland blir han också yr och mår illa 

och hjärtat slår mycket snabbt. I två månader har David haft problem med att 

sova. Han blir tröttare och tröttare. Det är svårt för honom att fungera normalt 

på dagarna. David har inte haft problem med sömnen tidigare.  

Hans fru är orolig och tycker att han ska söka hjälp. David ringer 1177 

Vårdguiden för att fråga vad han ska göra. Han vill veta om han kan göra något 

själv för att sova bättre eller om han ska besöka en läkare. Hos 1177 Vårdguiden 

svarar en sjuksköterska. Hon säger att David kan få besöka en läkare. 

Sjuksköterskan ger honom telefonnummer till en mottagning. Nästa dag ringer 

David till mottagningen. Han får svara på några frågor i telefon och han får en 

tid hos en läkare. David berättar för läkaren att han är orolig och att han har 

svårt att sova.  

Sedan får David träffa en psykolog. Han ska gå till psykologen på samtal fem 

gånger. Samtalen kallas terapi och ska hjälpa David att må bättre. David får 

också tabletter som ska göra att han sover bättre. Han ska ta tabletterna i två 

veckor. När David har varit hos psykologen fem gånger ska han träffa läkaren 

igen. De ska prata om hur David mår och om han ska fortsätta med samtalen och 

tabletterna eller om han ska sluta. Nu mår David bättre. I två veckor har han 

sovit hela natten. Han är pigg och utvilad. Nu när han är piggare är han också 

mindre orolig.  
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Svara på frågorna med hela meningar (subjekt,verb,objekt). 

 

1. Varför har David svårt att sova?  

 

 

2. Varför är han orolig?  

 

 

 

3. Vad säger Davids fru?  

 

 

 

     

     4. Vart ringer David först?  

 

 

 

5. Vilken hjälp får David? 

 

 

 

 



Lotta får kräksjuka    

Lotta börjar plötsligt må illa. Hon kräks flera gånger, får diarré och feber. Hon 

ringer till husläkarmottagningen för att fråga vad hon ska göra och om hon 

behöver träffa läkare. Sjuksköterskan, som svarar i telefonen, ställer flera 

frågor till Lotta för att förstå hur hon känner sig. Han frågar när Lotta började 

kräkas och Lotta berättar att det var kvällen innan. När sjuksköterskan frågar 

om hon har andra besvär än kräkningarna, svarar Lotta att hon även har feber 

och diarré. Hon får också frågor om hon nyligen varit utomlands och om hon 

kissar som vanligt.  

Sjuksköterskan förklarar att Lotta troligen har fått vinterkräksjukan. Lotta 

säger att hon vill träffa en läkare, men sköterskan säger att hon inte behöver 

göra det. Han säger att sjukdomen är obehaglig men att den går över inom något 

dygn. Sjuksköterskan säger också att vila och rikligt intag av vätska är bästa 

behandlingen vid kräksjuka. Lotta ska bara stanna hemma och vara noga med att 

få i sig vätska. Sjuksköterskan säger åt Lotta att dricka små mängder ofta, 

ungefär 1 tesked var femte minut. Hon kan till exempel dricka vatten eller te.  

Eftersom sjukdomen är mycket smittsam är det viktigt att stanna hemma för 

att inte smitta andra. När man blivit frisk efter vinterkräksjuka ska man stanna 

hemma i två dagar till. I minst 48 timmar. Sjuksköterskan ber Lotta att 

kontakta husläkarmottagningen eller ringa 1177 Vårdguiden om hon inte mår 

bättre inom tre dagar. Hon ska också ringa om hon börjar må sämre, får nya eller 

fler symptom. 

         

                                 

må illa diarré 

spy uttorkad 

kräkas symptom 



Svara på frågorna med hela meningar (subjekt,verb,objekt). 

 

 

1. Vilka symtom har Lotta? 

 

 

 

2. Vilken sjukdom har Lotta?  

 

 

3. Vad säger sjuksköterskan att Lotta ska göra för att må bättre?  

 

 

 

4. Varför säger sjuksköterskan att Lotta ska stanna hemma?  

 

 

 

5. Vad ska Lotta göra om hon börjar må sämre? 

 

 

 

 

6. Hur länge ska Lotta stanna hemma? 
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