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Du kommer att göra din placering på klinisk undervisningsavdelning (KUA) på 
ortopedisk avdelning akut. Avdelningen ligger på plan 7 i ny vårdbyggnad (skyltat från 
huvudentrén).  Vi möter upp dig i receptionen innanför glasdörrarna. 

FÖRBEREDELSER INFÖR DIN PRAKTIK PÅ KUA
Inför din KUA placering ska du i förväg ha hämtat ditt reservkort till Cosmic vid 
Servicecenter, ingång 4. Öppettider är måndag-fredag kl. 8.00-16.00 (lunchstängt 
12.00-13.00). OBS! Ta med legitimation. Om du har ett kort sedan tidigare som du 
vet ska fungera hela studietiden kan du bortse från denna information.

Parkeringstillstånd finns att köpa i receptionen vid ingång 4. 

Vi förväntar oss att du läst igenom verksamhetsbeskrivning för KUA ”Klinisk 
undervisningsavdelning (KUA), verksamhet”  innan du börjar. 

Varje student kommer ha en individuell bedömning med yrkesspecifik 
handledare.  Du som student ansvarar att ta med bedömningsunderlag från lärosätet 
samt vara påläst på målen innan praktikstart och inför bedömning. Varje student gör 
upp med ansvarig handledare när bedömningen sker och kommer överens om vem 
som ansvarar för att den bli inskickad till lärosätet.

STUDENTTEAM
Studenter med placering på KUA kommer från läkarprogrammet vid Uppsala 
universitet, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen vid Mälardalens högskola 
och arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. 

Ni bildar ett vårdteam med olika yrkeskategorier och ni går dagspass (7.00-15.30) och 
kvällspass (13.15-21.45). Undantag görs för studenterna som eventuellt är ensamma i 
sin yrkeskategori under KUA-perioden, dessa studenter går endast dagspass. Tiderna 
för läkarstudenter är dagspass 7.00-16.30 och kvällspass 13.15-20.00. 

Första dagen i vecka 1 används för introduktion för samtliga studenter. Då 
studenterna från de olika utbildningarna kan starta sin placering på KUA olika veckor 
förekommer även anpassade introduktioner. Då även längden på placeringen 
varierar mellan de olika utbildningarna förekommer det att man får samarbeta med 
olika studenter från samma yrkeskategori. 

HANDLEDARTEAMET
På KUA arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, sektionsledare, 
sjuksköterskor och undersköterskor som gemensamt ansvarar för yrkeshandledning 
och för upprätthållande av vårdkvalitet och patientsäker vård.

Arbetsterapeut-, fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskehandledare har 
huvudansvaret för respektive studentgrupps yrkesspecifika handledning. 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=28362
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Sjuksköterskehandledarna har utöver den yrkesspecifika handledningen ett 
övergripande ansvar för studenternas gemensamma omvårdnadsarbete på KUA.

Handledarteamet består av
Jennifer Forsman Ekfeldt, biträdande enhetschef, telefon 021-17 41 90
jennifer.forsman.ekfledt@regionvastmanland.se

Gunnar Viktorin, läkarhandledare och ansvarig KUA-läkare

Felicia Blomqvist, sjuksköterskehandledare
Jenny Järvinen, sjuksköterskehandledare
Selvana Youhanna, sjuksköterskehandledare
Maria Allansson, sjuksköterskehandledare
Maria Tsimopoulos, sjuksköterskehandledare
Tim Hjelm, sjuksköterskehandledare

Tina Malm, arbetsterapeuthandledare
Anna Tjerngren, fysioterapeuthandledare
Karin Johansson, fysioterapeuthandledare

PEDAGOGISK STÖDGRUPP 
Jana Stenås, MDH, klinisk adjunkt vid sjuksköterskeprogrammet. 
Tfn 021-151756, jana.stenas@mdh.se 

Johan Moberg, MDH, adjunkt vid fysioterapeutprogrammet,
Tfn 021-10 14 88, johanna.fritz@mdh.se

Carin Fredriksson, Örebro universitet, universitetsadjunkt vid
arbetsterapeutprogrammet
Tfn 019-30 37 53, carin.fredriksson@oru.se

Lena Kilander, läkarutbildningen lena.kilander@akademiska.se

Sune Larsson, Uppsala universitet, professor och prodekanus vid
läkarutbildningen
Tfn 018-611 44 70, sune.larsson@surgsci.uu.se

Administrativt stöd
Anna Björk, studierektor, VFU-placeringar sjuksköterskor
Tfn 021- 17 50 58, anna.bjork@regionvastmanland.se

Anna Wäneskog, studierektor, VFU-placeringar läkarstudenter, 
fysioterapeutstudenter samt arbetsterapeutstudenter

Tfn 021-17 59 72, anna.waneskog@regionvastmanland.se 
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ÖVRIGT
All frånvaro handläggs i samråd mellan dig och biträdande enhatschef. Dagpassen på 
fredagar används som pass för att kunna ta igen eventuell frånvaro. 

Sjukanmälan
Sjukfrånvaro ska anmälas på telefon 021-17 55 15 (reception ortopedisk avdelning 
akut) i så god tid som möjligt innan passets start.


