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Huvudhandledare 
Camilla Brandting för sjuksköterskor. 
Jenny Ottosson för omvårdnadsutbildningar 
 
Studerande 
De studenter som gör praktik hos oss är från sjuksköterskeprogrammet och från 
vård- och omsorgsutbildningar på gymnasiet och komvux. 
 
Introduktion 
Studenter som går sjuksköterskeprogrammet får en gemensam introduktion innan de 
börjar sin praktik på sjukhuset av kliniska adjunkter, huvud- och yrkeshandledare. 
Huvudhandledare och/eller yrkeshandledare visar studenten runt på sjukhuset och 
på den avdelning där sjuksköterskestudenten ska göra sin VFU. 
 
Patienter 
Medicinavdelning 41 har totalt 17 vårdplatser. Vår profilering är diabetes, lungor och 
hematologi men vi behandlar många olika medicinska diagnoser eftersom vi är ett 
litet sjukhus. Avdelningen har en dagvårdsverksamhet för diverse olika 
behandlingar som t ex läkemedelsinfusioner, blodtransfusioner och cytostatika-
behandling. 
 
Hur arbetar vi 
Vi arbetar med patientnärmre vård vilket innebär att avdelningen är 
uppdelad i tre moduler med sex patienter i varje modul. En sjuksköterska och en 
undersköterska ansvarar för modulen dagtid. Vi har även en sjuksköterska som 
fungerar som receptionist under dagtid, som svarar i telefon m m och ska fungera 
som en ”spindel” i nätet. På avdelningen bedrivs samarbete med läkare av olika 
specialistkompetenser, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. 
 
Dagliga rutiner 
Vi börjar dagen med en kort rapport från nattpersonalen. Den sjuksköterska och 
undersköterska som arbetar i samma modul planerar och lägger upp morgonarbetet i 
sin modul. Efter frukosten är det rond och vi har individuella ronder d v s doktor träffar 
varje patient enskilt. Under eftermiddagen utförs rondarbete, utskrivning av patienter 
och div. undersökningar. Kvällspersonalen börjar med läsrapport när de kommer på 
eftermiddagen och därefter en kort muntlig avstämning med dagpersonalen. 
Patienter kan komma till avdelningen under hela dygnet. 
 
Undersökningar och behandlingar 
På avdelningen utföres enkla undersökningar som EKG, bladderscan, blodprover 
både kapillära och venösa, blodtrycksmätningar samt saturationskontroller. Vi har även 
patienter med P-A-C och CVK på avdelningen. Fotteamet träffas regelbundet på 
avdelningen för uppföljning av patienter med diabetessår. Patienter som behöver 
syrgas i hemmet läggs in för syrgasinställning och får sedan gå hem med en 
syrgaskoncentrator. Cristapunktioner utföres på avdelningen regelbundet av 



hematologläkaren.  
 
Välkommen till en lärorik och intressant tid hos oss! 
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