
Medicinkliniken avd 14 
Huvudhandledare 
Linda Johansson och Lisa Johansson för sjuksköterskor 
Anneli Carlsson för omvårdnadsutbildningar 
 
Patienter 
Avdelning 14 är en avdelning med tre olika specialiteter: 
- Njurar 
- Reumatologi 
- Endokrinologi 
På njursidan träffar du patienter med kronisk njursvikt, patienter som drabbats av 
akut njursvikt och patienter som läggs in för njurutredningar, dialyspatienter 
(hemodialys såväl som peritonealdialys), predialytiska och patienter som ska 
genomgå någon form av operativt ingrepp såsom kärlfistlar och pd-katetrar m.m. 
Inom den reumatologiska patientkategorin kan du t ex möta patienter med SLE, RA, 
polymyalgia reumatica, vaskuliter och sklerodermi. 
På endokrinsidan är den vanligaste patientkategorin som du möter diabetikerna, 
nyupptäckta eller de som kommer in för att justera sitt diabetesläge (t ex byte av 
insulin). Du träffar även på patienter med t ex Mb Addison och patienter som ska 
genomgå olika hormonutredningar. På ”E- sidan” vårdas också anorexipatienter som 
bedöms vara för somatiskt sjuka för att direkt kunna gå till psykiatrisk avdelning. 
 
Arbete på avdelningen 
Avdelningen har 18 vårdplatser som är fördelade på 12 njur-, 3 reuma- och 3 
endokrinplatser, dock med viss variation i fördelning av platsantal mellan sidorna. 
På avdelningen växlar vi mellan de olika specialiteterna, vilket leder till bred 
kompetens av personalen.  
Vi arbetar med patientnärmre vård och har då dagtid en samordnare som fungerar 
som koordinator. Under en dagtur arbetar det tre vårdlag och på kvällen 2 vårdlag. 
Ett vårdlag innefattar en sjuksköterska och en undersköterska, förutom på natten då 
2 ssk arbetar. Samarbete bedrivs också med sjukgymnast, arbetsterapeut och 
kurator. 
Avdelningen ingår i en enhet bestående av vårdavdelning, dialys, Pd-mottagning, 
njurmottagning, endokrinologmottagning och reumatologimottagning. 
 
Undersökningar och behandlingar 
På avdelningen utför vi enkla undersökningar såsom EKG, bladderscan, temp, BT, 
puls, kontroll av blodsocker, mätning av syresättning m.m. 
Vi sätter venflon och tar mycket prover, ger injektioner och infusioner. Annat som 
förekommer på avdelningen är CDK, CVK, port-a-cath och pd-katetrar. 
På avdelningen har vi också patienter som ska genomgå operativa ingrepp såsom 
anläggande av kärlfistlar, pd-katetrar, CDK-inläggningar, sotning av kärlfistel m.m. 
Undersökningar som är vanligt förekommande är njurbiposier, PTA av kärlfistlar samt 
alla olika typer av röntgenundersökningar. 
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