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Välkommen till KUA  
”Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”  

Samverkan och samarbete är två nyckelbegrepp inom interprofessionell utbildning. Det 

gemensamma utbildningsmomentet vid KUA ger olika studentkategorier tillfälle till 

samarbete och samverkan mellan professioner och en ökad förståelse för varandras 

kompetensområden. Att utveckla interprofessionell kommunikation innebär att vara öppen 

och inneha en god beredskap för samarbete, vara informerad om strategier för kommunikation 

samt använda ett gemensamt språk. Centrala aspekter av samarbete och personcentrerad vård 

är att kunna presentera information så att patienter, närstående och teammedlemmar förstår.  

  

Interprofessionell utbildning definieras som ”Tillfällen då två eller flera professioner lär 

med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och vårdkvalitet” (CAIPE 2002).  

  

Klinisk Utbildningsavdelning (KUA)  

KUA är en del av en elektiv ortopedavdelningen. Innan patienterna kommer till avdelningen 

har de flesta varit på avdelningens inskrivningsmottagning och fått information om sin 

operation och rehabilitering. På avdelningen vårdas patienter som ska genomgå ledplastik i 

höft-, knä- eller, axel-, vi vårdar också patienter som behöver rygg- eller fotkirurgi. Patienten 

har under inskrivningsbesöket fått information via en folder eller nätet. Informationen ligger 

tillgrund för patientens vård på avdelningen och hemgångsplanering. En liten del av 

avdelningens patienter kommer från akuten men har kunnat vara hemma i väntan på 

operation, så kallade subakut. Patienterna är informerade om att de kommer att möte studenter 

under sin vårdtid på avdelningen.  

  

Team och teamarbete  

Du kommer att utveckla dina personliga, professionella och interprofessionella kompetenser 

under tiden på KUA. Dessa är viktiga redskap för dig att ha med i din framtida yrkesutövning.  

KUA ger dig möjlighet till ökad förståelse för det vårdande teamet runt patienten. 

Interprofessionell kommunikation är en förutsättning för interprofessionellt samarbete i 

vården. Du kommer att träna på att uppvisa öppenhet och beredskap för samarbete i teamet 

och genomföra personcentrerad vård vilket är avgörande för ett säkert omhändertagande och 

god vård.  

  

Studentaktiverade pedagogik   

Du tar eget ansvar för ditt lärande och söker aktivt kunskap i samarbete med teamet. Du 

utvecklar kunskap och färdigheter genom att träna din förmåga att urskilja, formulera och lösa 

problem samt att du tillsammans med teamet och/eller patienten reflekterar kring 

problemställningar eller realistiska vårdsituationer. Det problemorienterade arbetssättet 

kommer att förstärka ditt vetenskapliga förhållningssätt till din kunskap.  

  



 Avd. 17/KUA (klinisk utbildningsavdelning)  3  

Hiss N, plan 7, vo Ortopedi, Södersjukhuset 

 Telefon 08-616 12 17  

 

Handledning och ansvar  

Du har handledare med pedagogisk kompetens som står för struktur och pedagogisk 

vägledning. Läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut är anställda vid KUA och 

har handledaransvar för respektive studentgrupp samt handleder teamet vid behov.  

Samtlig tjänstgörande hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studenter vid KUA omfattas av  

”Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” (SFS 1998:531).  

   

Reflektion  

Reflektionen ska stödja och medvetandegöra det egna lärandet, ge studenten och teamet 

fördjupad kunskap, nya sätt att tänka och skapa handlingsberedskap inför nya utmaningar. Ett 

reflekterande förhållningssätt skall prägla hela KUA-verksamheten. Reflektionen som verktyg 

används flitigt både i mikro- och makrosituationer. En klinisk handledare deltar under den 

schemalagda reflektionen efter förmiddagspassen.   

  

  

Lärandemål för interprofessionell utbildning 

  

Studenten skall tillsammans med teamet utifrån ett etiskt för
 
hållningssätt kunna analysera  

och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens medicinska behandling, omvårdnad 

och rehabilitering.  

 

Studenterna skall kunna reflektera kring egen och andras professioners kompetens för ökad 

patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående 

och andra professioner.  

  

Eventuella yrkesspecifika lärandemål återfinns i varje lärosätes utbildnings- och kursplan.  

   

 

 

 

Bedömning  

Du ansvar för att ditt bedömningsunderlag blir påskrivet av respektive handledare. 

Bedömningen grundar sig på lärandemålen för interprofessionell utbildning och 

yrkesspecifika lärandemål. Feedback och bedömning sker kontinuerligt under dina två veckor 

på avdelningen.  
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Närvaro   

Utbildningsperioden på KUA är ett obligatoriskt moment och sker i en sammanhängande 

tvåveckorsperiod. Du ingår i ett studentteam där fokus ligger på lärandet och patientsäkerhet.  

Teamarbetet gör att du inte kan byta enstaka arbetspass med en annan student.   

Eventuellt byte av team måste göras före påbörjad utbildningsperiod och anmäls till   

Marie Sjöstedt, marie.sjostedt@sll.se  

Frånvaro vid sjukdom anmäls till avdelningen tel. 08-6161217, all övrig frånvaro handläggs 

från lärosätet.  

 

   

E-tjänstekort för studerande  

Alla studenter ska bära sitt E-tjänstekort synligt. Om du saknar E-tjänstekort måste du vända 

dig till ditt lärosäte. För att använda kortet måste du ha med pin-, och puk kod och E-

tjänstekort.  

  

 

Dokumentation  

Du behöver ditt E-tjänstekort och pinkod för att kunna läsa och skriva i patientjournalen, all 

dokumentation sker i TakeCare. Alla journalanteckningar som du skriver ska signeras av 

respektive professionshandledare. Patientens slutanteckning dikteras i Medspeech av 

läkarstudenten. Alla patienter kan läsa sina journaler på nätet, via 1177.se Vårdguiden. Du får 

bara läsa i journaler på patienter som du vårdar.   

  

Omklädningsrum  

Alla studenter byter om på plan -1 vid D-hissarna. Separata omklädningsrum med dusch finns 

för kvinnliga och manliga studenter, skåpen är låsbara (tag med hänglås). Koden till 

omklädningsrummet lämnas ut på teamträningsdagen (måndag v.1). På avdelningen finns små 

skåp som kan lånas under passet, där du kan förvara värdesaker.  

  

Arbetskläder  

Arbetskläder, inklusive ev. huvudduk, hämtas ut vid tvätt stationen plan -1 hiss D.  Smutsiga 

plagg läggs i tvättkorgen inne i omklädningsrummen. Operationskläder får endast användas 

på operationsavdelningen.  

  

Basal hygienrutin  

Södersjukhusets basala hygienrutiner gäller för alla studentverksamheter, information och 

utbildningar hittar du på vårdhygien, gör deras E- utbildning och läs basala hygienregler. 

MRB (multiresistenta bakterier) är ett växande problem inom vården. Se Vårdhygiens 

vårdprogram. Studenter som tjänstgjort på sjukhus (eller vårdats som patient) utanför Sverige 

det senaste halvåret ska ta odlingsprov. Kontakta Studenthälsan vid KI angående detta.  

  

  

http://www.vardhygien.nu/
http://www.vardhygien.nu/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/
http://ki.se/utbildning/kontakta-studenthalsan
http://ki.se/utbildning/kontakta-studenthalsan
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Läkarstudenterna följer jouren  

  

Läkarstudenterna följer ortopedjouren under ett av sina kvällspass. Läkarstudenten kommer 

att bli kontaktad via telefon av en sjuksköterskestudent på avdelningen med en frågeställning 

som läkarstudenten måste ta ställning till. Antingen är det en riktig frågeställning eller ett 

fiktivt fall, beroende på hur situationen på avdelningen ser ut. Målet för aktiviteten är att 

stärka interprofessionell telefonkommunikationen i vårdteamet. I praktiken innebär det att 

läkarstudenten följer ortopedjouren under ett av kvällspassen under KUA kursen.  

  

 

Praktisk information  

  

Avdelningen 17 ligger i nya vårdbyggnaden hiss N plan 7  

Avdelning består av 4 moduler (A, B, C, D) med 6 enkelrum. 

KUA inryms i modul C och D med 6 vårdplatser i vardera modulen.  

  

Du får information om din placering och vilket team du ingår i av ansvarig på respektive 

utbildning och lärosäte. All information finns i studieguiden som du hittar på lärosätets 

kurswebb.  

  

Schema   

Vecka 4 - 17   

Förmiddag    =  fm   kl. 7.00 – 15.30  

Eftermiddag  =  em  kl.13.00 – 21.30  

  

Team  Må  Ti  On  To  Fre  Lö  Sö  Må  Ti  On  To  Fre  

1  
Team/dag 

kl.8-12-30  fm  em  em          em  fm  fm  fm  

2  
Team/dag 

kl.8-12-30  em  fm  fm fm        fm  em  em  
  

  

3  
Team/dag 

kl.8-12-30  
fm  em  em          em  fm  fm  fm  

4  
Team/dag 

kl.8-12-30  
em  fm  fm  fm        fm  em  em    

  

 

 OBS vecka 14 startar KUA på tisdag den 6 mars, schemat fortsätter sedan från onsdagen. Vi 

gör inga förändringar i schemat efter påsk. 



 Avd. 17/KUA (klinisk utbildningsavdelning)  6  

Hiss N, plan 7, vo Ortopedi, Södersjukhuset 

 Telefon 08-616 12 17  

 

 

Teamträningsdag våren 2021  

Varje tvåveckorskurs startar med gemensam teamträningsdag. Du 

behöver inte bära arbetskläder denna dag.   

  

Vecka 4  

Måndag den 25 januari kl.8-12.00  
Årstafrun  

  

Vecka 6  

Måndag den 8 februari kl. 8-12.30  

Svanen 

  

Vecka 8  
Måndag den 22 februari kl. 8-12.30  

Årstafrun  

  

Vecka 10  

Måndag 8 mars kl.8-12.30  
Svanen 

  

Vecka 12 

           Måndag 22 mars kl. 8-12.30    

Svanen 

  

Vecka 14  
Tisdag 6 april kl.8-12.30  

 Årsta Aula    

  

Vecka 16  

Måndag den 19 april kl. 8-12.30  

Årstafrun 

  

Hitta till teamträningsdagen 

Just nu pågår flera byggnadsarbeten på Södersjukhuset. För att lättast hitta till 

teamträningsdagens lokaler går du in via huvudentrén och frågar efter vägbeskrivning. 

 

 Vårdenhetschef    

Marie Sjöstedt     

 marie.sjostedt@sll.se   


