
 
 
 
Barn- och ungdomskliniken avd 10 
 
Huvudhandledare 
 
Maria Ruwoldt, Madelene Öreteg och Elin Ohlsén är huvudhandledare för sjuksköterskor 
 
Studerande 
 
Undersköterske-, sjuksköterske- och läkarstuderande är välkomna till vår verksamhet 
 
Introduktion 
 
Sjuksköterskestudenterna börjar sin VFU med en introduktionsdag då vi gemensamt med 
huvudhandledare och studenter från IVA, Akuten och Gyn går igenom upplägg och plan för 
VFU-perioden. Vid detta tillfälle medverkar även skolans kliniska adjunkt. Vi har 
rundvandring på avdelningen och sjukhuset, kontrollerar behörigheter för inloggning i datorer 
och passerkort samt ser över schemat. Allt för att VFUn ska fungera så bra så möjligt för alla 
inblandade. 
 
Patienter 
 
Barn- och ungdomsavdelningen har 12 vårdplatser, varav 5 tillhör 
neonatalavdelningen. Uppdraget är att erbjuda medborgarna 0-18 år i norra Kalmar 
län specialiserad somatisk vård, som omfattar medicinsk utredning, behandling och 
omvårdnad. Barnen och ungdomarna vårdas för sjukdomar och tillstånd inom 
specialisterna kirurgi, medicin, ortopedi, ögon, öron samt vissa barnpsykiatriska fall. I 
anslutning till avdelningen finns barnmottagning, dagsjukvård, lekterapi och skola. 
 
Hur arbetar vi? 
 
Vi är 68 medarbetare på kliniken fördelat på följande yrkesgrupper: Barnläkare, 
barnsjuksköterskor, barnsköterskor, sekreterare, lekterapeut och kurator. Vi har även 
dietist och sjukgymnast knutna till kliniken. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. 
Målsättningen är att ge individuell vård till varje barn utifrån barnets egna speciella 
behov. Vi arbetar med ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det 
sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet. 
I anslutning till avdelningen finns barnmottagning, dagsjukvård, lekterapi och skola. 
 
Dagliga rutiner 
 
Arbetspasset påbörjas med en muntlig rapport och på förmiddagen har 
sjuksköterskor och läkare rond. Sedan avslutas ronden med att gå runt till alla 
patienter och informerar familjen om fortsatt vård, ev provsvar och undersökningar. 
Frukost, lunch och middag serveras på avdelningen då barn och föräldrar äter ihop. 
 
Undersökningar och behandlingar 
 
Det breda utbudet av diagnoser gör att det ibland kan bli många olika typer av 
undersökningar och behandlingar. Behandlingarna kan vara injektioner och 
infusioner av olika slag, inhalationer och O2- behandling. Övervakningar kan vara 
EKG, SaO2 övervakning, BT, blodprover och bladderscan efter operationer. 
På avdelningen har vi olika vårdtekniska moment som PVK, Port-A-Cath, CVK, 



 
 
 
sondsättning och ibland KAD sättning. 
 
Litteratur 
 
Förslag på litteratur som kan vara bra Barnmedicin, Lindberg och Lagercrantz, senaste 
upplagan (2008-05-25) 
 
 
 


