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VÄLKOMMEN TILL KLINISK UNDERVISNINGSAVDELNING (KUA)
För att du som läkarstudent ska känna dig så förberedd som möjligt inför din kommande 
verksamhetsförlagda utbildning på ortopedklinikens KUA följer här en kort information.

Första dagen på KUA-placeringen är en introduktionsdag kl. 09:00-16:00 med en presentation av KUA-
konceptet och med praktiska förberedelser. Vid den allmänna introduktionen medverkar inte 
läkarhandledaren utan det är sjuksköterskehandledare och sektionsledaren på KUA som ansvarar för 
den delen av introduktionen.  

Studenterna får sedan en yrkesspecifik introduktion med respektive handledare. Under den 
yrkesspecifika introduktionen ges information om läkarstudenternas arbetsuppgifter på KUA samt att 
vi diskuterar förväntningar och eventuella farhågor. Under hela dagen finns det givetvis utrymme för 
frågor. Vi kommer då även gå igenom dina mål för praktikperioden, tidigare erfarenheter m.m.

Vi som läkarhandledare arbetar halvtid på KUA och finns tillgängliga på avdelningen omkring tre 
timmar på förmiddagen (kl. 09-12) och en timme på eftermiddagen i samband med eftermiddagsrond 
kl. 16. Läkarhandledaren finns tillgänglig dagtid via telefon utöver den tiden som läkarhandledaren är 
på avdelningen. På kvällstid finns primärjouren tillgänglig för akuta frågor. Vad gäller arbetet på 
teamet ansvarar sjuksköterskehandledare övrigt tid för samtliga studenter på KUA. 

Utöver yrkesspecifika arbetsuppgifter tillkommer även moment som är unika under din praktik på 
KUA, detta för att fördjupa din kunskap kring teamarbete samt ge en ökad insikt i andra professioners 
kompetensområde. Det medför att vissa moment som du förväntas medverka i kan vara utanför en 
läkares ordinarie ansvarsområde. Exempel på det är att svara på ringningar och medverka vid vissa 
omvårdnadssituationer.

VANLIGASTE DIAGNOSGRUPPEN PÅ ORTOPEDISK AVDELNING AKUT 
Vanliga diagnosgrupper på en ortopedisk akutvårdsavdelning är till exempel patienter med akut 
ryggsmärta som blir inlagda för smärtlindring och mobilisering, underbens-/lårbensamputerade 
patienter eller patienter som ådragit sig en fot-, knä-/underbens, höft- eller axel-/överarmsfraktur. 

Mer information om diagnoser får ni på introduktionsdagen och kontinuerligt under KUA-perioden. 

ROND PÅ KUA
Efter morgonarbetet samlas vårdteamet till rond kl. 9.00-ca 10.30. På ronden är det huvudsakligen 
studenterna som ska diskutera patienters vård och rehabilitering. En god regel är att för varje patient 
ha en tydlig målsättning med vården och planering för fortsatt vård eller utskrivning. 

Det finns framtaget och formulerat sökord som utmärker varje enskild yrkeskategori. Dessa sitter på 
väggarna i rondrummet. Vi rondar enligt en rondmall med sökorden som utgår från SBAR. Det är 
viktigt för varje enskild individ att här vara inläst på sina patienter. 

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/28242
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Läkarens sökord är:

 Personuppgifter, kontaktorsak och diagnos (Situation)
 Anamnes (Bakgrund)
 Röntgenbilder, lab-svar och läkemedelslista (Aktuellt)
 Insatser under dagen och ordinationer (Rekommendation)

Du som student att ansvarar för att ta fram röntgenbilder, provsvar samt att förklara olika operativa 
ingrepp på ronden. Du sitter vid datorn – din yrkesspecifika handledare kommer att sitta i bakgrunden 
om du behöver stöttning.

 Du plockar fram de anteckningar som rör den yrkeskategori av studerande som pratar.
 Du gör inga ändringar i läkemedelslista under pågående rond. Dessa görs efteråt.
 Du sammanfattar varje patients åtgärder efter att alla yrkeskategorier kommit till tals. Varje patient 

diskuteras cirka 5 minuter var.

En student (eller handledare beroende på hur teamet ser ut) utses varje rond att leda 
diskussionen, hålla tiden och fördela ordet och sammanfatta vad ni tillsammans bestämmer. Alla 
studentkategorier ska ges utrymme att ta upp det man har ansvar för yrkesspecifikt i relation till 
patienternas vård. Det handlar om att föreslå undersökningar, provtagningar, läkemedelsändringar, 
omvårdnadsåtgärder, kontroller, restriktioner kring mobilisering, träningsprogram och vidare 
planering för kontakter, konsulter och/eller utskrivning. 

Handledarnas uppgift är att hålla sig i bakgrunden och endast gå in vid behov med frågor, påminna 
om något viktigt inte tagits upp och/eller ge tips på vad som är viktigt att tänka på. 

Efter genomgång av patienterna går de studenter i teamet som är ansvariga för patienterna runt och 
träffar dem tillsammans med sina handledare, för att ge kort information om planen för patientens 
vård och för att svara på patienternas frågor. 

En kort avstämning med medicinskt ansvarig läkare och sjuksköterskehandledare kring provsvar och 
ordinationer inför kvällen sker cirka kl. 16.00.

Hoppas du ska få en givande verksamhetsförlagd utbildning hos oss och att inte tveka att fråga 
handledarna på KUA om det finns frågor!


