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Huvudhandledare  

Malin Werner och Louise Svensson för sjuksköterskor.  

Gunilla Medhammar för undersköterskor. 

Introduktion  

Innan du börjar här kommer du att få möjlighet till introduktion på avdelningen 

inför VFU-perioden. Inbjudan skickas ut via mail av huvudhandledarna. 

Patienter 

På vår avdelning har vi två specialiteter, infektion och öron, näsa, hals 

sjukdomar. Vi har patienter i alla åldrar. Infektion har 18 vårdplatser och ÖNH 

har 6 vpl. Vanliga sjukdomar på infektion är pneumoni, UVI, sepsis samt led och 

sårinfektioner. Smittsamma sjukdomar som t.ex. gastroenterit och influensa. 

Patienter med multiresistenta bakterier vårdas också här.  

Öronsidan innefattar både elektiv kirurgi och akut verksamhet. Vanliga 

operationer är tonsillektomi och öronoperationer. Här vårdas också patienter 

med yrsel, sväljningssvårigheter, tracheotomi och cancerpatienter.  

Hur arbetar vi? 

Vi är uppdelade i tre vårdlag som växlar mellan de olika specialiteterna. 

Avdelningen är uppdelad i tre korridorer. Två av dem är till för 

infektionspatienterna då de till stor del består av slussrum. Vår ambition är att 

vi ska vara en månad i varje korridor, detta för att få en bra kontinuitet för 

patienter och personal. Vi har ett bra teamarbete och alla hjälps åt.  

Undersökningar och behandlingar 

Vanligt förekommande undersökningar på avdelningen är temptagning, 

blodtryck, puls, saturation, andningsfrekvens, blodsocker, EKG och 

bladderscan. Vi tar också blodprover, odlingar och sätter PVK. Vi ger mycket 

antibiotika, ibland i längre perioder och då brukar patienterna behöva CVK. 

Sårvårdsbehandling är vi specialiserade på. Pre- och postoperativ vård är 

mycket vi arbetar med på öronsidan. Det finns möjlighet att följa med till 

operation under en dag. Vi har jourverksamhet kvällstid och helger vilket 

innebär att vi får assistera vid olika undersökningar och behandlingar t ex 

näsblödningar, suturering av sår, käkspolningar och borttagning av främmande 

föremål i näsa och matstrupe.  
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