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Studerande  

Till avdelning 3 kommer främst studenter från undersköterske- sjuksköterskeprogrammet. 

Men även studenter från läkarprogrammet samt arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet 

kan förekomma. På avdelningen finns ett samtalsrum med dator och ett mindre bibliotek med 

relevant litteratur som studenterna har tillgång till.   

Introduktion  

När studenten placerats i Klipp kommer han/hon få ett välkomstbrev med uppgifter om 

avdelningen och vald yrkeshandledare. Schema skickas ut veckorna innan praktiken påbörjas. 

Till varje student/studentpar tilldelas två yrkeshandledare, en bashandledare och en 

resurshandledare.   

Huvudhandledaren har en av de första dagarna en introduktion tillsammans med 

kirurgklinikens studenter och klinisk adjunkt. Under dagen får studenterna information om 

verksamheten, praktikens upplägg, hygienrutiner m.m. och därefter rundvandring på sjukhuset 

samt respektive avdelning.  

Patienter  

Avdelningen är en ortopedisk vårdavdelning som bedrivs utifrån akuta samt elektiva 

(planerade) inläggningar och operationer och här vårdas patienter vilka har drabbats av 

sjukdomar eller skador i rörelseapparaten. De planerade operationerna är främst höft-, knä- 

och axelledsoperationer men även övrig axelkirurgi samt korsbandsoperationer förekommer. 

De akuta jourfallen består främst av patienter med diverse frakturer såsom höftleds-, fotleds- 

samt handledsfrakturer. Även patienter med akuta ryggsmärtor vårdas här på avdelningen 

samt de patienter som drabbats av infektioner i rörelseapparaten.  

Hur arbetar vi?  

I dagsläget har avdelningen 16vårdplatser som är fördelade på tre arbetsstationer, A, B och C. 

Arbetsstation A och B ansvarar för de akuta jourfallen och station C för den elektiva 

verksamheten. På dagtid, måndag till fredag är bemanningen tre sjuksköterskor och fyra 

undersköterskor, på kvällstid samt helger är bemanningen två sjuksköterskor samt tre 

undersköterskor. Vi har även dagtid under vardagarna tillgång till arbetsterapeut samt 

sjukgymnast.  

På avdelningen bedrivs främst pre- och postoperativ vård och vi arbetar med patientnära vård 

med fokus på mobilisering, smärtlindring, god omvårdnad och patientsäkerhet.   

Avdelningen har ett rondsystem med en avdelningsläkare vilket innebär att en läkare under en 

veckas tid har ansvar för alla akut inlagda patienter. På den elektiva sidan är det PAL-system 



vilket innebär att den opererande läkaren är patientansvarig under vårdtiden.   

Dagliga rutiner  

En vanlig arbetsdag på avdelning 3 består främst av pre- och postoperativ vård, omvårdnad 

och mobilisering av inneliggande patienter, provtagningar, undersökningar och utdelning av 

läkemedel. Daglig rond av inneliggande patienter för planering av patientvården samt aktuella 

in- och utskrivningar. De elektiva patienterna planeras veckovis medans de akuta jourfallen 

varierar och skrivs in via akutmottagningen.  

Undersökningar och behandlingar  

Vanliga vårdtekniska moment är PVK-sättning, venösa samt kapillära provtagningar, 

katetersättning och urintappning. Såromläggningar såväl sterila som rena förekommer. 

Injektioner, infusioner samt blodtransfusioner ges pre- och postoperativt. 

Cirkulationsövervakning såsom blodtryck, puls, saturation och syrgasbehandling.   

Många av våra patienter går även på olika röntgenundersökningar såsom slätröntgen, MR 

(magnetkameraundersökning) eller DT (datortomografi/skiktröntgen).   

Hospitering  

Det finns stora möjligheter till hospitering under din VFU-tid hos oss, t.ex. på operation, 

röntgen, Ortopedmottagningen och labb.  
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