
Medicinkliniken avd 5 

Huvudhandledare 

Ågot Einebrant Lundén för sjuksköterskor 

Lotta Andersson för omvårdnadselever 

Studerande 

I vår verksamhet har vi sköterskestuderande, undersköterskestuderande, 

läkarstuderande som gör praktik på vår avdelning. 

Introduktion 

Som studerande kommer du bli bekant med vår avdelning genom att i ett par dagar 

vara tillsammans med undersköterskorna för att lära dig lokaliteterna. Därefter får du 

gå med din handledare samt även hospitera på andra avd. om du så önskar.  

Patienter 

Avdelning 5 är en medicinavdelning som består av 24 vårdplatser. Vi har ett ganska 

blandat klientel av patienter, det är lungsjukdomar (KOL, lungcancer mm.) 

njurpatienter (dialys) blodsjukdomar, tarmsjukdomar (Crohn, Ulcerös colit) diabetes, 

samt andra endokrinologiska sjukdomar. Här får man veta lite om mycket och ingen 

dag är den andra lik. 

Hur arbetar vi  

Vi har avdelningen delad i tre grupper, en röd, en grön samt en blå. Vi arbetar 

tillsammans med undersköterskorna som ett team där vi hjälps åt med 

omvårdnadsarbetet och provtagning under morgonen. Sköterskan delar därefter ut 

medicin till frukost samt ger antibiotika till de patienter som har intravenös 

behandling. Vi har inga traditionella ronder, utan läkarna går igenom patienterna 

själva, sedan har vi avstämning tillsammans med dem och USK, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt kurator. Efter avstämningsrapporten så planeras de åtgärder som 

läkaren ordinerat. Det kommer även patienter från väntelistan till avdelningen, de kan 

komma hit för ev. förberedelser inför olika operationer/undersökningar, vi har pat. 

som kommer för att få cytostatika för första gången, då kopplas en sköterska in på 

den patienten för att ha kontroller samt observera ev. biverkningar. 

Vi har en KOL-sköterska samt två diabetessköterskor kopplade till avd. 

Vi samarbetar mycket med dialysmottagningen. 

Undersökningar och behandlingar 



På avdelningen så utför vi olika undersökningar som t ex. venprovstagning, EKG, 

bladderscan, kapillärt blodsockermätning, saturationsmätning, blodtryck, vi kollar F-

Hb (blod i avföringen) urinstickor mm.  

Vi har patienter som kommer in för utprovning av CPAP. 

Läkaren behöver ofta assistans till undersökningar såsom pleuratappningar, (tappar 

lungorna på vätska) leverpunktioner, ascitestappningar (tappar buken på vätska) 

mm. 

Bra att läsa på 

KOL,( kronisk obstruktiv lungsjukdom) njursjukdomar och diabetes är väl de största 

grupperna så det är bra att ha lite förkunskaper. Resten får man läsa efterhand. 

Låter detta spännande så är du välkommen till avd 5 i Västervik. 
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