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Studerande 

Till avd 5 kommer undersköterske-, sjuksköterske- och barnmorskestuderande . 

På gyn mott finns ett mindre bibliotek som studenterna kan gå till. 

 

Introduktion 

Innan sjuksköterskestudenterna kommer till avdelningen skickas ett välkomstbrev med uppgifter om 

avdelningen och yrkeshandledare. Yrkeshandledare skickar aktuellt schema. 

Första dagen studenterna kommer har huvudhandledaren introduktion om verksamheten, 

praktikens upplägg m m och rundvandring på kliniken. 

Barnmorskestudenterna har gemensam introduktion med huvudhandledare för obstetriken, BB och 

gyn avd/mott. 

För undersköterskestudenter har yrkeshandledaren introduktion första dagen. 

 

Patienter 

Verksamhet bedrivs utifrån akuta, planerade inläggningar och operationer. 

På gynmott arbetar ansvarig operationsplanerare. 

Exempel på planerade operationer kan vara: 

Hysterektomi 

Prolapsplastik 

Inkontinensoperationer 

Abrasio 

Laparoskopi 

Vulvaresektioner 

 

 

Ögonmottagningen planerar operationer och förberedelser för inläggningar till avd 5. 

 

På vårdavdelningen finns vardagar 10 vårdplatser varav 3 st tillhör ögonkliniken. Helger är platserna 

reducerade till 7 vårdplatser. 

 



Kvällar, nätter och helger fungerar avdelningen som akutmottagning för kvinnor med gynekologiska 

besvär.  

Tre dagar i veckan får patienter dagbehandling med cytostatika. 

Dagpatienter kan exempelvis vara aborter som av olika anledningar ej kan vara hemma. 

 

Hur arbetar vi? 

Gyn avd 5 ligger på samma plan som BB, förlossning och neonatalavdelning. Vi som arbetar här är 

gynekologer, sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor.  

Neonatalavdelningen tillhör barnkliniken. 

Vi arbetar med patientfokusering avseende god omvårdnad, medicinsk kunskap och patientsäkerhet. 

Personalen roterar mellan olika enheter inom kvinnokliniken. 

 

Dagliga rutiner 

Operationsförberedelser, omvårdnad av inneliggande patienter, provtagning och utdelning av 

läkemedel. 

Rond med ansvarig avdelningsläkare, inskrivning och utskrivning av patienter, vårdplanering och 

registrering av Senior Alert. 

Jourfall kommer till gynmott dagtid men kommer direkt till vårdavdelning kvällar, nätter och helger, 

vanligast efter telefonrådgivning. 

 

Undersökningar och behandlingar 

Vaginala och abdominella ultraljudsundersökningar 

Kontroll av urinmängd med bladderscan och eventuella urintappningar. 

Såromläggningar 

Vi sätter PVK och hanterar Port-A-Cath 

Utför provtagningar venöst och kapillärt, injektioner, infusioner och blodtransfusioner ges 

Cirkulationsövervakning såsom blodtryck, puls, andning och saturationer, eventuell syrgasbehandling 

Hantering av olika dränage, t ex ascites och pleuradrän 

Skötsel och kontroller av kontinuerlig epiduralbedövning 
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