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Studerande 

De studenter som gör sin praktik hos oss är från sjuksköterske- programmet och 

omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 

Introduktion 

Alla studenter från sjuksköterskeprogrammet får en gemensam introduktion innan 

praktiken börjar på sjukhuset av kliniska adjunkter och handledare. Under denna 

eftermiddag får de träffa sin/sina handledare och även en rundvandring på sjukhuset 

och respektive avdelning. 

Patienter 

Avd 4 är profilerad för kardiologiska patienter. De flesta patienterna kommer via 

akuten och en liten del via väntelista. 

Våra patienter kan ha olika kardiologiska  sjukdomar det kan vara  hjärtinfarkt, 

kärlkramp, hjärtsvikt, arytmier och klaffel. Vi vårdar även patienter som kommer för 

eftervård efter kranskärlsoperationer och klaffoperationer. Dessa operationer görs i 

Linköping. 

Hur arbetar vi 

Sedan 090301 arbetar vi med patientnärmre vård vilket innebär att avdelningen är 

uppdelad i tre moduler med  sex-sju patienter i varje modul .En sjuksköterska och en 

undersköterska ansvarar för modulen dagtid. Vi har även en  sjuksköterska som  

fungerar som en receptionist dagtid. Hon svarar i telefonen, tar emot patienter sköter 

telemetrin m.m. och fungerar som en ”spindel” i nätet. 

På avdelningen bedrivs samarbete med sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och 

klinfys. Vi skickar många patienter för kranskärlsröntgen i Kalmar. 

Vi har en sjuksköterska som har hjärtsviktsmottagning på avdelningen. 

Dagliga rutiner 

Vi börjar dagen med en kort rapport från nattpersonalen. Den sjuksköterskan och 

undersköterska som arbetar i samma modul planerar och lägger upp morgonarbetet i 

sin modul. Efter frukost så är det rond. Under förmiddagen fram till lunch utförs 



rondarbete, utskrivning av patienter och div. undersökningar.  På eftermiddagen har 

vi läsrapport  för kvällspersonalen och sedan en kort muntlig avstämning innan 

hemgång. Patienter kan komma från akuten för inläggning hela dygnet. 

Undersökningar och behandlingar 

På avdelningen utförs enkla undersökningar som EKG, bladderscan, kapillärt 

blodsocker, blodtrycksmätning, saturationsmätning och telemetriövervakning. Vi har 

även patienter som läggs in för elkonvertering och pacemakerinläggning. 

Litteratur som kan vara bra att läsa: 

Stig Persson: Kardiologi –Hjärtsjukdomar hos vuxna. 

Lars Wallentin: Akut kranskärlsjukdom. 

Bert Andersson: När hjärtat sviker. 

Per Löfdahl: EKG-analys. 

Anna Ströberg: Vård vid hjärtsvikt. 

Göran Berglund med flera: Internmedicin 4:e upplagan. 

Skribent: Ann-Louise Pettersson 

 


