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FÖRORD 
 
"Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans" är ett mål för Hälsouniversitetets 
utbildningar. Samverkan och samarbete är två nyckelbegrepp i interprofessionell utbildning. I 
syfte att kunna möta människors behov av hälso- och sjukvård samt social omsorg är delar av 
de olika utbildningsprogrammen vid Hälsouniversitetet gemensamma för alla studenter. 
 
De gemensamma delarna är förlagda till utbildningsprogrammens början och slut. Däremellan 
ligger dels inslag av integration mellan två eller tre utbildningsprogram och dels enstaka 
temadagar där områden som etik och hälsovägledning studeras. Det inledande 
integrationsavsnittet har en bred ansats i mötet mellan människan och samhället. Det omfattar 
idag 8 + 2 poäng och har till syfte att utveckla en gemensam värdebas för fortsatta studier 
inom respektive utbildningsprogram. Utbildningsmomentet på klinisk undervisningsavdelning 
(KUA) har lagarbete - yrkesroll som två centrala studiemål. Studierna i detta praktiska 
moment genomförs därför i grupp eller vårdlag, där studenter från Hälsouniversitetets 
utbildningsprogram ingår. 
 
 
 
INFORMATION 
 
Huvudhandledare Elinor Andersson är ansvarig sjuksköterska på KUA. Frågor om schema 
och indelning i vårdlag för studenterna besvaras av Elinor (elinor.andersson@lio.se). 
 
Vårdenhetschef Margareta Fransson ansvarar för bemanningen av personal på avdelning 9,  
011-223496, (margareta.fransson@lio.se).  
 
Verksamhetschef för omvårdnad/rehabilitering är Olof Tegsjö, 011-223405 
(olof.tegsjö@lio.se).  
 
Frågor om utbildningsmomentets innehåll, uppläggning och genomförande samt 
handläggning och bedömning av frånvaro besvaras av studierektor, integration Staffan 
Pelling, 013-22 8674 (staffan.pelling@imv.liu.se) samt programstudierektor/programansvarig 
vid respektive utbildning. 
 
I övrigt hänvisas till tjänstgörande sjuksköterska vid Vrinnevisjukhusets 
undervisningsavdelning, 011-222692. 
  
Studiebesök 
Undervisningsavdelningen vid Ortopedenheten Vrinnevi tar emot studiebesök. Var god 
kontakta huvudhandledare Elinor Andersson, 011-223109 (elinor.andersson@lio.se). 
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UTBILDNINGSMÅL 
 
Det gemensamma utbildningsmomentet skall ge studenterna tillfälle till samarbete mellan de 
olika professionerna, träning i den egna yrkesrollen och förståelse för andras yrkesroller och 
kompetensområden. Utbildningsmomentet tar sin utgångspunkt i praktiskt vård- och 
omsorgsarbete.  
 
Patienternas behov av vård och omsorg är varje studentgrupps arbets- och studieområde. 
Målen nedan är indelade i tre olika områden: inriktning mot utbildningsmomentet, vård- och 
omsorgsverksamheten samt professionen. 
 
Utbildningsmomentets mål är att: 
-  ge träning i lagarbete kring vård-, omsorgs- och rehabiliteringsproblem. 
- studenten skall utveckla förståelse för olika professioners kompetens. 
 
Vård- och omsorgsverksamhetens mål är att: 
-  tillgodose patientens behov av vård, omsorg och rehabilitering. 
 
Professionella mål är att: 
-  studenten skall träna sin egen yrkesroll och i samspel med andra få perspektiv på denna. 
 
 
 
VÅRDFILOSOFI 
 
1. Individualitet. En omvårdnad/omsorg/rehabilitering som kännetecknas av en människosyn, 

vilken innebär att varje människa ses som en unik individ med alldeles speciella behov av 
fysiologisk-, psykologisk-, social-, andlig- och kulturell art. Patientens livshistoria är en 
viktig del i anamnesen för att en individuell vård (omvårdnad/omsorg/rehabilitering) skall 
kunna ges. 

 
2. Integritet, värdighet, respekt. Vården kännetecknas av att patienten möts med respekt och 

att hans/hennes upplevelse av integritet befrämjas. 
 
3. Självbestämmande, medinflytande. Vården kännetecknas av att patientens rätt till 

självbestämmande och medinflytande uppmuntras och respekteras. 
 
4. Trygghet, tillit, närhet. En vård som kännetecknas av att patientens trygghet och tillit i 

relation till sina vårdare och till den miljö hon/han vårdas, befrämjas. 
 
5. Rättvisa. En vård som kännetecknas av rättvisa, i betydelsen att det är patientens 

individuella behov och ej någon generell norm som avgör vårdens omfattning och 
innehåll. 

 
6. Kompensatorisk vård. En vård som kännetecknas av en strävan efter balans mellan 

patientens "egenvårdsförmåga" och vårdarens hjälpinsats. 
 
7. Kontinuitet. En vård som kännetecknas av kontinuitet i kontakten mellan patient, vårdare 

och patientens anhöriga. 
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ANSVAR OCH KOMPETENS 
  
 
Gemensamt ansvar  
 
Alla studenter på undervisningsavdelning har dels gemensamma vårduppgifter och dels 
specifika uppgifter för sin utbildning. En viktig del av integrationsmomentet är att arbeta med 
det allmänna omhändertagandet av patienterna. Det innebär tillfälle till träning i lagarbete i en 
realistisk vårdmiljö. I detta arbete involveras alla studenter på undervisningsavdelningen. 
Vårduppgifter ska lösas dygnet runt, men de är framförallt koncentrerade till perioderna före 
morgonronden och efter eftermiddagsronden. 
 
Verksamheten på undervisningsavdelningen och all hälso- och sjukvårdspersonal ska följa 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) särskilt med tanke på 2§ som lyder: 
 

"Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.  
Detta innebär att den skall särskilt 
 
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.  
 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de  
behandlingsmetoder  som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten 
skall de i stället lämnas till  en nära anhörig till patienten." 

     
En humanistisk människosyn och ett antagande om människors lika värde  
genomsyrar Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Samtliga tjänstgörande hälso- och sjukvårdspersonal inklusive tjänstgörande studenter på 
undervisningsavdelningen omfattas av Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (1998:531)  
 
2 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal   
  
1 §  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i  

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges 
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall 
så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall 
visas omtanke och respekt. 

 
5 §  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller 

hon fullgör sina arbetsuppgifter. 
 
6 §  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får överlåta en arbetsuppgift till någon 

annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som 
överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att 
fullgöra uppgiften. 
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7 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera till vårdgivaren om en 

patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas 
av allvarlig skada eller sjukdom. 

 
 
Tystnadsplikt mm 
 
8 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda 

hälso- och sjukvården får inte för obehöriga röja vad han eller hon i sin verksamhet har 
fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som 
obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av 
lag eller förordning. Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients 
hälsotillstånd gäller även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till 
ändamålet med hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till 
patienten. 

  För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).  
        
Generellt för all legitimerad personal gäller kravet på dokumentation enligt 
Patientjournallagen och SoS föreskrifter och allmänna råd rörande patientjournallagen 
(SOSFS 1993:20). Andra föreskrifter som bör framhållas är Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 1996:24, Medicinsk teknisk säkerhet SOSFS 1994:21.  
 
Varje profession har även ett specifikt ansvars- och kompetensområde, vilka regleras av lagar 
och författningar (bil 1). Varje student skall under handledning beredas möjlighet att utveckla 
sin kompetens inom sitt ansvarsområde. 
 
 
 
Handledning  
 
Undervisningsavdelningen vid Ortopedicentrum, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, utgör en 
integrerad del av enheten. Den utgörs av sex vårdplatser på avd 9 med fast bemanning 
avseende överläkare, specialistläkare och underläkare. Vårdpersonalen har en 
grundbemanning vilket även gäller det vårdlag som bemannas med studenter. 
Undersköterskor och sjuksköterskor täcker upp bemanningsmässigt för omvårdnad under 
integrationsmomenten. Läkare och sjuksköterska har handledningsansvaret för studenter från 
läkar- respektive sjuksköterskeutbildningen. Sjukgymnast och arbetsterapeut tjänstgör på 
undervisningsavdelningen. De har handledningsansvaret för studenter ifrån sjukgymnast- och 
arbetsterapeututbildningen.  
 
Handledning sker alltså av företrädare från respektive yrkesprofession. Den kliniska 
adjunktens uppgift vid undervisningsavdelningen är att är vara stöd för handledarna och att 
vara resursperson vid det avslutande seminariet. I funktionen ingår även att medverka vid 
studenternas introduktion samt vid utvärdering av perioden på undervisningsavdelning. 
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INTRODUKTION TILL UNDERVISNINGSAVDELNING 
 
Undervisningsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset, Ortopeden avd 9, kommer under våren 
2007 att vara öppen för studenter från måndag vecka 6 till fredag vecka 19. Studenter är 
välkomna i tvåveckorsperioder där växling mellan studentgrupper sker varannan vecka. 
Introduktion kommer att genomföras på torsdagar veckan innan och seminarium på fredagar i 
varje ojämn vecka. Första tjänstgöringsdagen är måndagen varje jämn vecka. Introduktion för 
tillträdande vårdlag sker på torsdagar enligt följande schema: 
 
Kl 14.00 – 14.45 Information om verksamheten 
    
Kl 14.45 - 16.30 ca Praktisk information och information om avd 9 
   Yrkesspecifik introduktion  samt möte med vårdlaget  
 
   
I syfte att nå utbildningsmomentets mål är det viktigt att varje student förbereder sig och 
formulerar sina egna inlärningsmål (bilaga 4). Dessa kan utgöra underlag för senare 
diskussioner i vårdlaget. En beskrivning av hur en dag på avdelningen kan gestalta sig finns i 
bilaga 2. 
 
 
 
SEMINARIUM 
 
Placeringen på undervisningsavdelningen avslutas med att studenterna från de avgående 
vårdlagen har ett gemensamt seminarium. Det genomförs på fredagar, den andra veckan under 
placeringen, klockan 10.00 till 12.00. Lokal för seminariet är ortopedenhetens konferensrum. 
 
Syftet med seminariet är att vårdlagen tillsammans reflekterar över upplevelser och 
erfarenheter från perioden på undervisningsavdelningen.  
 
Seminariets innehåll, genomförande och utvärdering 
Med utgångspunkt i utbildningsmomentets mål (sidan 2 i studiehandledningen), väljer varje 
vårdlag ett område/ämne eller en kombination av områden/ämnen som de vill belysa, utveckla 
och diskutera med övriga studenter i vårdlagen. Varje vårdlag har 45 minuter till sitt 
förfogande. Under dessa minuter skall området/ämnet presenteras och anknytas till tidigare 
studier och/eller erfarenheter. Efter presentationen leder någon i vårdlaget diskussionen och 
därefter avslutas det med att laget summerar vad som framkommit. Det är av särskild vikt att 
belysa hur vårdlaget i sin helhet berörts av området/ämnet och de olika professionernas 
förhållningssätt.  
 
Seminariet pågår under två timmar och avslutas med utvärdering. Till seminariet kan i samråd 
med den kliniska adjunkten även resurspersoner engageras. 
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NÄRVARO, FRÅNVARO OCH BEDÖMNING 
 
Närvaro 
Placeringen vid klinisk undervisningsavdelning, Ortopedkliniken, är ett obligatoriskt 
integrationsmoment för alla studenter vid Hälsouniversitetet. Tiden för placeringen är två 
veckor (2 poäng). Varje student ingår i ett vårdlag. Vårdlaget har ansvar för verksamheten på 
undervisningsavdelningen under sina tjänstgöringspass. 
 
Frånvaro 
Placeringen på undervisningsavdelning innebär ett lagarbete. Det syftet kan endast uppnås om 
studenter ingår i ett sammanhållet vårdlag. Det innebär att studenter inte kan tjänstgöra en 
vecka under en period och en vecka under en annan period. Placeringen är en helhet på två 
veckor och bedöms även utifrån ett helhetsperspektiv på vårdlagens arbete.  
 
All frånvaro skall noteras och handläggs därefter i samråd mellan student, yrkeshandledare 
och pedagogisk handledare. I särskilda fall diskuteras frånvaro även med respektive 
utbildnings-/ terminsansvarig.  
 
Sjukdom skall anmälas till undervisningsavdelningen, tel: 011-222692. 
 
Bedömning
Intyg på fullgjort obligatoriskt moment erhålls efter placeringens slut. För att erhålla intyget 
krävs aktivt deltagande i vård- och omsorgsverksamheten på undervisningsavdelningen och i 
vårdlagets planerings- och utvärderingstillfällen samt i det avslutande seminariet. 
 
 
 
UTVÄRDERING 
 
Spegling/Grupputvärdering
Varje vårdlag får tillfälle att tillsammans med någon/några av handledarna 
utvärdera lagarbetet i gruppen (se bilaga 4).   
     
Utvärdering av placeringen med avseende på uppläggning och genomförande
Utvärdering av placeringens uppläggning och genomförande sker skriftligt genom en enkät. 
Syftet med enkäten är att på ett snabbt och enkelt sätt få kännedom om studentens 
uppfattning. 



Bilaga 1 (1) 

ANSVAR OCH KOMPETENS 
 
 
 
Ansvar och kompetens i relation till profession 
 
 
Arbetsterapeut 
 
Arbetsterapi bygger på grundsynen att människan - frisk eller sjuk - är en aktiv varelse med 
egna resurser. Vid sjukdom och/eller skada drabbas människans förmåga till aktivitet. Den 
mänskliga aktiviteten brukar indelas i fyra huvudområden: personlig vård, boendeaktiviteter, 
arbetsrelaterade aktiviteter och fritidsaktiviteter. 
 
Målen för arbetsterapeutisk verksamhet är att: 
 
- utreda och bedöma patientens förmåga att klara det dagliga livets aktiviteter utifrån varje 

individs speciella behov 
- förebygga uppkomsten av aktivitetsnedsättningar 
- stimulera patienten till att upprätthålla och öka sin förmåga att utföra för henne en  

meningsfull och målinriktad verksamhet 
- behandla patienter som drabbats av nedsatt aktivitetsförmåga 
- kompensera patientens nedsatta aktivitetsförmåga genom utprovning av 

och träning med olika tekniska hjälpmedel som t ex toalettstolsförhöjning, griptång,  
strumppådragare, sittdyna 

- i vissa fall behöver man göra förändringar i patientens omgivning för att ge förutsättningar 
för aktivitet. Arbetsterapeuten kan då ge råd och förslag angående t ex anpassning av 
bostad 

- kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetsterapeutens insatser. 
 
Arbetsterapeutens ansvarsområde och målsättning för patienten uttrycks i termer av aktivitet. 
Arbetsterapeuten bedömer och behandlar inom de fyra aktivitetsområdena enligt ovan. 
       
Då en patient drabbats av en ortopedisk åkomma kan det för arbetsterapeuten bli aktuellt med 
bedömning och träning av förmågan: att förflytta sig i och ur sängen, att klara toalettbesök, att 
ta av och på kläder och träna in nya tekniker i syfte att bli så självständig som möjligt, att 
klara hushållsaktiviteter stående och/eller sittande i den nya livssituationen och därvid även 
beakta ergonomiska principer i det praktiska arbetet. Arbetsterapeutens insatser är till stor del 
beroende av hela vårdteamets satsning och aktuella målsättning för patienten. 
 
Arbetsterapeuten är i sitt yrkesutövande beroende av patientens önskemål, hur patienten själv 
upplever sin sjukdom och vilka värderingar som styr  patienten i rehabiliteringsprocessen. 
Således måste varje åtgärd ske i samråd med patienten. 
 
Kontakten med anhöriga utgör ett viktigt led i rehabiliteringen, som för arbetsterapeuten 
inkluderar en planering för framtiden och rapportering till mottagande vårdinstanser som 
distriktsarbetsterapeut och/eller yrkesföreträdare för social omsorg. 
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I Hälso- och sjukvårdslagen § 2a, betonas patientens rätt till självbestämmande. Respekten för 
individens självbestämmande och integritet, räknas även in under de mänskliga rättigheterna 
och finns inskrivna i nationsövergripande konventioner och stadgar.  
(Utbildning, kompetens och kvalitet; IMR 1995) 
 
Arbetsterapeutens yrkesansvar regleras i enlighet med yrkesansvaret för  
all hälso- och sjukvårdspersonal i Lag om yrkesverksamhet på hälso- och  
sjukvårdens område (1998-531). 
 
 
Biståndshandläggare / LSS-handläggare 

 
Handläggarens främsta uppgift är att utreda, handlägga och dokumentera ärenden inom den 
kommunala äldre- och handikappomsorgen. Även andra grupper i behov av hjälp kan komma 
i fråga. Exempel på insatser som bedöms av handläggaren är: 
 
Behov av hjälp i hemmet (hemtjänst1), dagverksamhet samt särskilda boendeformer enligt 
SOL (Socialtjänstlagen) 
Behov av stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 
Socialtjänstlagen specificerar inte vilken typ av insatser den enskilde har rätt till utan i 
Socialtjänstlagens 4 kap, §1 fastslås att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Genom biståndet skall den enskilde 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet skall vara utformat så att det stärker den 
enskildes resurser att leva ett självständigt liv.  
 
I LSS anges under §9 vilka insatser som är möjliga att begära för de personkretsar som 
omfattas av lagen. Insatserna är indelade under tio punkter. Dessa är rådgivning, personlig 
assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn, bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet 
 
Färdtjänst är en annan typ av insats som utreds av handläggaren. Färdtjänsten regleras i 
färdtjänstlagen. I vissa kommuner handläggs dock detta av särskilda färdtjänsthandläggare. 
 
Handläggaren handlägger således ärenden i offentlig förvaltning och bedriver därmed 
myndighetsutövning med dess krav på rättsenlig handläggning enligt förvaltningslagen 
(1986:223). I bevakningen av den enskildes rättssäkerhet ingår bl. a. att följa regler om 
sekretess, yttrandefrihet, meddelarfrihet, tjänsteansvar och statlig tillsyn. I Socialtjänstlagen 
och i LSS finns också särskilda regler för hur utredning och dokumentation skall handläggas. 
De lagar som styr handläggarens arbete är således främst Socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även bl. a. förvaltningslagen, 
kommunallagen och sekretesslagen. 
 
 
 

                                                 
1 Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika insatser vars syfte är att underlätta det dagliga livet för äldre och för 
människor med olika typer av funktionshinder. Insatserna omfattar social hemhjälp och andra former av insatser 
såsom t ex ledsagarservice och trygghetslarm. 
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Enhetschef inom äldre- och handikappomsorg 
 
Enhetschefen har lednings- och verksamhetsansvar inklusive ekonomiskt ansvar för 
resultatenheter inom äldre- och handikappomsorgen. Dessa kan innehålla olika former av 
verksamheter såsom särskilda boenden (servicehus, ålderdomshem, demensboenden, 
gruppboenden för människor med olika former av funktionshinder såsom exempelvis 
utvecklingsstörda eller psykiskt funktionshindrade), hemtjänstområden, personlig assistans, 
daglig verksamhet och dagcentraler. 
 
Enhetschefen verkställer de beslut om hjälp till den enskilde som handläggaren tagit. I 
enhetschefens verksamhetsledande funktion ligger också att följa upp och utvärdera 
insatserna. Att verka för ett nära och väl fungerande samarbete/samverkan med olika 
vårdgivare och grupper i samhället ingår också i enhetschefens funktion. 
 
Enligt Socialtjänstkommittén (prop. 1997/98:113) kan enhetschefens arbetsuppgifter delas in i 
fyra kategorier: det sociala arbetet, den personalledande funktionen, verksamhetsansvaret 
samt uppgiften att samverka med andra vårdgivare och olika grupper i samhället. 
 
        
Läkare 
 
Läkarstudenten ska beredas möjlighet att delta i de uppgifter som hon/han kommer att utföra 
som färdig läkare. I likhet med annan hälso- och sjukvårdspersonal är läkaren underställd 
Hälso- och sjukvårdslagen (1997:142 se sid. 3). På undervisningsavdelningen kommer 
avdelningsarbete att innebära: in- och utskrivning av patienter, journalföring, undersökningar 
och remisskrivning. Särskilt viktigt är samarbetet med sjuksköterskor och paramedicinsk 
personal, som är engagerade i patientens vård och rehabilitering. Läkarstudenterna förväntas 
göra det som åligger en avdelningsläkare på en vårdavdelning med ortopediska patienter och 
stor vårdtyngd. Detta innebär bland annat följande moment:  
    
Att delta och hålla i morgonronden. Rutinerna för rondarbete kan variera mellan olika 
avdelningar, men eftersom läkaren ansvarar för den medicinska vården av patienten, kommer 
läkarens synpunkter att vara avgörande. Vem som rapporterar, sammanfattar, ordinerar, talar 
med patienten kan variera från grupp till grupp, man får finna en form som passar gruppen. 
 
Ordination av läkemedel. Ordinationer skall dock kontrasigneras av avdelningsläkare. 
 
Efter rondarbete. Genomföra de undersökningar och övriga uppgifter, som beslutats vid 
ronden, t.ex. att skriva remisser. Genomföra övriga undersökningar som kan vara relevanta.  
 
Journalföring inklusive daganteckningar. Inskrivning av nya patienter. Utskrivning av 
patienter.  
 
Det är praktiskt att använda ett s.k. arbetspapper, som ska slängas sedan den ordinarie 
journalen skrivits. Arbetssättet blir då: Använd arbetspapper, diskutera med avdelnings- 
läkaren, diktera journal, släng arbetspapper. 
 
Signering. Kontrollera provsvar, röntgenutlåtanden, journalutskrifter. Dessa handlingar ska 
också signeras av avdelningsläkaren. 
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Röntgenrond. Granska de inneliggande patienternas röntgenbilder tillsammans med 
röntgenläkare eller avdelningsläkare. 
 
Eftermiddagsrond med ordinationer inför kvällen och natten av t.ex. analgetika. 
 
     
Sjukgymnast 
 
Sjukgymnasten skall tillsammans med övrig personal i vårdteamet arbeta för god omvårdnad 
och omsorg av vårdtagare. Sjukgymnasten är liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal 
underställd Hälso- och sjukvårdslagen (1997:142 se sid. 3). 
 
Sjukgymnasten yrkesspecifikt: 
 
- ansvarar för sjukgymnastiska behandlingar och åtgärder i samråd med handledare och 

medicinskt ansvarig läkare 
- ansvarar för att patienten får tillräcklig och relevant information 
- ansvarar för att dokumentera enligt journallagen (SFS 1985:562) och i överensstämmelse 

med klinikens rutiner. Det innebär att sjukgymnasten varje dag dokumenterar den 
sjukgymnastiska behandlingen i patientrapporten under sökord "Träning". Markera 
sökordet med grön överstrykningspenna.  

 
Sjukgymnastiska behandlingar och åtgärder på kliniken kan vara: 
 
- pre- och postoperativ information/undersökning 
- postoperativ mobilisering, rörelseträning och funktionsträning 
- förflyttningsteknik 
- utprovning av gånghjälpmedel  
- viss behandling med hjälp av apparatur/träningsapparatur 
 
Sjukgymnasten ansvarar för kontinuerlig instruktion av övrig personal med avseende på 
ergonomi, arbetsställning, förflyttningsteknik. 
 
Sjukgymnasten ansvarar för att fortlöpande utvärdera, utveckla och dokumentera sina 
sjukgymnastiska behandlingsåtgärder. 
 
Sjukgymnasten ansvarar för att tillsammans med övrig personal utveckla och kvalitetssäkra 
sitt eget så väl som det gemensamma arbetet på avdelningen. 
 
 
Sjuksköterskan 
 
Flera yrkeskategorier har utbildning i allmän omvårdnad. Sjuksköterskan har en kvalificerad 
utbildning i specifik omvårdnad. Enligt SOSFS 1993:17 ingår i sjuksköterskans 
ansvarsområde att: 
 
”ha ett primärt ansvar för omvårdnad. 
Ansvara för att omvårdnadsåtgärderna planeras, genomförs och utvärderas på ett 
ändamålsenligt sätt samt samordnas med behandling och andra åtgärder. 
Se till att omvårdnadsåtgärderna genomförs i samverkan med andra personalgrupper. 
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ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för omvårdnadsåtgärderna 
tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet. Häri ingår även att utvärdera 
den egna verksamheten samt att följa utveckling och forskning inom verksamhetsområdet för 
att möjliggöra förtrogenhet med och förmedling av nya rön." 
 
Sjuksköterskan ansvarar för läkemedelshantering och läkemedelsdistribuering till patienterna 
på avdelningen och akutväskan med tillbehör (SOSFS 2000:1). Att beakta allmänna råd vid 
användning av natriumklorid/heparin- lösning som trombosprofylax vid bruk av intravasala 
katetrar (SOSFS 1986:34) och allmänna råd om ansvarsfördelning vid sondmatning samt vid 
användning av intravasal kateter och epiduralkateter (SOSFS 1988:25). Vid blodtransfusion  
mm ska Socialstyrelsens föreskrifter följas (SOSFS 1989:38). Sjuksköterskan ansvarar för att 
överrapportering om patienterna sker mellan dag- och nattpersonal samt vid personalbyte på 
dagen. 
 
Hon/han ansvarar för att patientens informationsbehov tillgodoses och att patientens 
omvårdnad såväl som ordinationer och behandlingar dokumenteras i omvårdnadsjournalen 
(SOSFS 1993:20). Student och tjänstgörande sjuksköterska signerar gemensamt. Allmän 
omvårdnadsinformation till anhöriga får ges av studenter och samtalet dokumenteras.  
Sjuksköterskan planerar och förbereder patientens hemgång tillsammans med berörda 
personalkategorier, enligt SOSFS 1996:32, Informationsöverföring och samordnad 
vårdplanering.
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EN DAG PÅ ORTOPEDENHETENS UNDERVISNINGSAVDELNING 
 
Arbetet på morgonen börjar med rapport från nattpersonal till dagpersonal, om hur 
patienternas tillstånd har varit under natten. Därefter samlas vårdlaget för att diskutera och 
planera dagens arbete. Många patienter behöver hjälp med sin personliga hygien, 
handräckning vid påklädning och förflyttning. En individuell bedömning måste göras för 
varje patient. Använd vårdlagets olika resurser. Frukosten serveras och några patienter kan 
behöva hjälp med maten. 
 
Efter morgonarbetet genomförs en funktionsrond, vilket innebär att avdelningsläkaren och 
vårdlaget diskuterar igenom de patienter de är ansvariga för. Vid funktionsronden fattas beslut 
om patientens fortsatta behandling och rehabilitering. Därefter går avdelningsläkaren och 
vårdlaget runt till patienterna. Patienten får då tillfälle att tala med läkaren och de övriga i 
vårdlaget. 
Någon dag varje vecka, efter funktionsronden, är det vårdplaneringsdiskussion tillsammans 
med en biståndshandläggare. 
Förmiddagen fortsätter med in- och utskrivning av patienter, vårdplanering med bistånds-
handläggare, transporter till och ifrån operation och röntgen, funktionsbedömningar, 
sårkontroll och blodprovsanalyser. Anpassade träningsprogram för patienterna genomförs 
enligt patienternas vårdplaner. Det tjänstgörande vårdlaget ansvarar för att patienterna 
serveras lunch ca kl 12.00. Egna lunchraster ska planeras in, samtidigt som en viss bemanning 
alltid måste finnas på avdelningen. Rådgör med tjänstgörande sjuksköterska. Dokumentera i 
patienternas vårdplaner vad som hänt under dagen, helst innan kvällspersonalen börjar. 
 
Eftermiddagen börjar med läsande rapport för det vårdlag som arbetar kvällspasset. Efter 
rapporten går vårdlaget runt till patienterna och presenterar sig och för att samtidigt bilda sig 
en uppfattning om deras hälsotillstånd. De yrkesspecifika arbetsuppgifterna fortsätter även 
under eftermiddagen, samtidigt som patienterna får all den omvårdnad och omsorg de 
behöver. Jourfall från akutmottagningen läggs in på avdelningen under hela dygnet. 
Besökstiden på avdelningen är mellan 15.00 – 19.00, då personlig kontakt med anhöriga är 
möjlig. 
  
Under eftermiddagen kommer avdelningsläkaren för ännu en rond. Patienterna diskuteras på 
nytt och nya ordinationer tillkommer. 
 
På eftermiddagen utvärderas arbetspasset vid en så kallad spegling tillsammans med 
någon/några av handledarna. Vid spegling kan även lärare från något av programmen närvara. 
En dag per period kommer Gertrud Helmersson, geriatrisk konsult, som studenterna kan 
diskutera geriatriska frågor med. 
Under en eftermiddag är det diskussion med narkosläkare kring smärtbehandling och anestesi 
utifrån ortopedipatienter. 
 
Middagen serveras ca 17.00. Här gäller samma rutiner som vid lunch. Egna raster planeras i 
samråd med tjänstgörande sjuksköterska och det egna vårdlaget. 
 
Kvällsarbetet innebär bl a att hjälpa patienterna i säng. Allt enligt deras önskemål och vad 
deras tillstånd kräver. Även postoperativa observationer för de patienter som är nyopererade 
ingår. Inför avrapporteringen till nattpersonalen är det viktigt att samla all information om 
patienterna och vad som skett under dagen, sammanställa och dokumentera på ett korrekt sätt.
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              Ortopedenheten Vrinnevisjukhuset 
              Norrköping 
 
 

Studentschema Vt 2007 
   
 
 
 
Introduktion inför placeringen sker torsdag veckan före praktiken. 
 
Tid:     14.00 – ca 16.30 
 
Lokal: Ortopedenhetens konferensrum, administrationen bottenplanet 
 
 
 
 

Vecka 1 
Bef.havare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vårdlag 1 C A C A C 
Vårdlag 2 A C A C A 

 
 

 
 
 
 

Vecka 2 
Bef.havare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vårdlag 1 A C A C S 
Vårdlag 2 C A C A S 

 
 
 
 
Förklaring till turerna  Rast   Totaltid 
 
A   06.45 – 16.00  30 min   8.75 tim 
C   13.30 – 21.45  30 min   7.75 tim 
S    08.00 – 12.00  Seminarium kl 10.00 – 12.00                 4.00 tim
                           
 
 
    Olof Tegsjö, verksamhetschef 
    2007 - 01 - 15
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              Ortopedenheten Vrinnevisjukhuset 
              Norrköping 

 Studentschema Ht 2006 i de fall studenter 
ensamma representerar sin yrkesgrupp  
(Gäller då en arbetsterapeut-, sjukgymnast- eller 
läkarstudent finns på KUA. Dessa resurser delas 
då mellan de två vårdlagen) 

 
 

 
Introduktion inför placeringen sker torsdag veckan före praktiken. 
 
Tid: 14.00 – ca 16.30 
 
Lokal: Ortopedenhetens konferensrum, administrationen bottenplanet 
 
 
 
 

Vecka 1 
Bef.havare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
SG-student A A      A      A      A 
AT-student A A      A      A      A 

 
 
 
 

 
Vecka 2 

Bef.havare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
SG-student       A      A                A      A      S 
AT-student       A      A      A      A      S 
 
 
 
 
Förklaring till turerna  Rast   Totaltid 
 
A   06.45 – 16.00  60 min   8.25 tim 
    
S    08.00 – 12.00    Seminarium  10.00 – 12.00                    4.00 tim
                           
 
 
    Olof Tegsjö verksamhetschef 
    2007- 01 - 15 
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Välkommen till KUA 
 
Skriv ned vilka tankar du har just nu som förberedelse för ditt eget och 
vårdlagets arbete vid undervisningsavdelningen. 
 
Förväntningar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Farhågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
Spara och använd som underlag vid diskussioner t.ex. i samband med 
speglingstillfällen. 
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