
 
              Ortopedenheten Vrinnevisjukhuset 
              Norrköping 
 

Hej 
 

 
Du är välkommen til l  Vrinnevisjukhusets kliniska undervisningsavdelning 
(KUA). Vi samlas för en gemensam introduktion torsdagen veckan innan Du 
börjar praktiken. Vi håller t i l l  i  ortopedens konferensrum på nedre plan mellan 
klockan 14.00 – 14.45.  Sedan går vi  upp til l  vårdavdelning 9 där KUA ligger.  

 
Gå in huvudentrén och sedan förbi kiosken åt vänster.  Ta sedan första vänster 
igen och gå rakt fram. Gå förbi ortopedmottagningen och Linneaenheten.  Sedan 
är det 3:e dörren på hö sida vid spegelväggen. Det står ”Ortopedklinikens 
administration och konferensrum” vid dörren. Dörren är låst ,  ring på klockan.  
 

 
OBS: Det är viktigt att vårdlaget arbetar t i l lsammans hela praktiktiden. Om Du 
ser att  Ditt  schema passar dåligt kan Du byta vårdlag med någon annan student 
och meddela Elinor Andersson före introduktionen.  
 
Vid de perioder Du som är arbetsterapeut-,  sjukgymnast- el ler läkarstudent är 
ensam representant för din utbildning kommer Du att  ingå i  båda vårdlagen och 
endast gå dagturer.  Det är viktigt att Du finns med på morgonen, får rapport om 
vad som hänt sedan Du var där senast och är delaktig i  planeringen av 
patienternas vård och rehabil itering under dagen. Viktigt är att  Du blir en i  
teamet runt patienten.  

 
Innan introduktionen vill  vi  att  Du tänker igenom vilka individuella mål du vill  
uppnå under tiden på KUA. Förbered en kort presentation av dig själv för 
vårdlaget samt handledare där Du beskriver dina starka sidor och vad Du 
vil l /behöver träna på under placeringen på KUA. Formulera gärna konkreta 
individuella inlärningsmål utifrån målen i  studiehandledningen, 
Integrationsmoment,  2 poäng, klinisk undervisningsavdelning, HU-ViN (se bilaga 
4 i  studiehandledningen).  
 

 
Du får gärna höra av Dig ti l l  mig om något är oklart.  

 
 
Vi ser fram mot att  träffa Dig.  

 
 
 
Hälsningar från huvudhandledare Elinor Andersson, ansvarig för KUA,  
011-223109 
 
verksamhetschef för omvårdnad och rehabilitering, Olof Tegsjö  
Ortopedicentrum, Vrinnevisjukhuset Tel:  011-223405  
 


