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TIDPUNKT ATT BÖRJA PRAKTIKEN, GRUND- ELLER PROFILERINGSNIVÅ 

På den första praktikdagen samlas vårdområdets studerande på grundnivå (s.k. nya studerande) i huvudaulan, för att 

tillsammans med utvecklingsöverskötaren gå på en allmän introduktion (D1) och sen gå till klädutdelningen för att 

kvittera ut skåpnyckel och kläder. De studerandena som påbörjar sin praktik efter introduktionen, byter om till 

arbetsdräkt.  Slutligen görs en kort rundvandring på sjukhuset.  

OBS! Upplägget av introduktion och rundvandring beror på coronasituationen. 
 
Introduktionen, rundvandringen och klädombyte tar ca 1,5 h. 
 
Tidpunkt för när studerande på grundnivå, eller studerande på profileringsnivå (övriga eller s.k. gamla studerande) 
och som redan deltagit i den allmänna introduktionen kommer till enheten/avdelningen framgår av nedanstående 
tabell.  
 
Studerande som ska på praktik inom psykiatri ska ringa till avdelningen/enheten en vecka före praktiken börjar. 

 
 

Avdelningen för cancer- och 
blodsjukdomar (Onk.avd.), S2 

Alla studerande börjar kl. 13. 

Avdelning för krävande rehabilitering 
(Dammbrunnsv. 4, vån 4) 

Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Efter kl. 9:00 

Avdelning för kvinnosjukdomar och 
förlossning (A4) 

Studerande kontaktar avdelningen och kommer överens om 
tidpunkt när de kommer till avdelningen. 

Barnavdelningen (A8/A9) Alla studerande ringer (tel. 06-213 4928) till avdelningen 1v före 
praktikperiodens början, för att komma överens om tidpunkt. 

Barnneurologiska enheten (E2) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Efter kl. 8:00 

Barnpolikliniken (U2) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Dagkirurgi (Y2) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Dialysavdelningen (E0) Alla studerande ringer (06-213 2662) till avdelningen 1 vecka före 
praktikperiodens början. 

Fysiatriska enheten (F0) Alla studerande kommer 8:30 

Förlossningssalen (B4) Studerande kontaktar avdelningen och kommer överens om 
tidpunkt när de kommer till avdelningen. 

Hjärtavdelning (Y1B) Alla studerande kommer kl. 9:30 

Hjärtstationen (F1) Studerande kontaktar avdelningen och kommer överens om 
tidpunkt när de kommer till avdelningen. 

Hudpolikliniken (S3) Nya studerande: Efter VCS info 
Övriga studerande: Kl. 8:00 
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Inremedicinsk och neurologisk  
avdelning (E5) 

Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 9:30 

Inremedicinska polikliniken (D1) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 9:00, eller enligt överenskommelse 

Intensivvårds- och 
övervakningsavdelningen (TEVA) 

Studerande kontaktar avdelningen och kommer överens om 
tidpunkt när de kommer till avdelningen. 

Instrumentvård (F0) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Jouravdelning (Y1A) Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 9:30 

Kirurgisk avdelning (A3) Alla studerande börjar kl. 13. 

Kirurgisk avdelning (T2) Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: kl. 13:30 

Kirurgisk avdelning (T3) Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 8:30 
Alla studerande ringer till avdelningen fredagen före 
praktikpersionden börjar. 

Kirurgiska polikliniken (T1) Alla studerande kommer kl. 8:00, varefter nya studerande går till 
den allmänna introduktionen kl. 8:30 samma dag eller senare. 

Lungpolikliniken (U3) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Neurologiska polikliniken (U3) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Operationsavdelningen (F2) Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 9:00 (väntar vid hissaulan/slussen) 

Preop.avd./Leiko (Y2) Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 8:45 

Polikliniken för mun- och käksjukdomar 
(Enheten för munsjukdomar), A7 

Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 7:45 

Polikliniken för cancersjukdomar och 
dagenheten (Onk.pkl), Q1 

Nya studerande: Efter VCS intro, men meddela enheten om detta. 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Polikliniken för öron-, näs- och 
strupsjukdomar (A7) 

Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: kontaktar enheten och kommer överens om 
tidpunkt 

Samjouren (Akuten), Y0 Nya studerande: efter VCS intro 
Övriga studerande: Hämtar kläder och skåpnyckel kl. 8:00 och går 
därefter till akuten. 

Specialgeriatrisk avdelning 
(Dammbrunnsv. 4) 

Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Efter kl. 9:00 

Strålbehandling (Q0) Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Kl. 8:00 

Resursenhet (HPY) 1, 2 och 3 HPY 1 och3 
Nya studerande: Efter VCS intro 
Övriga studerande: Efter kl. 8:00 
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HPY 2 
Studerande ringer till avdelningsskötaren för att komma överens 
om tidpunkt. 

Åtgärdsenheten (Dagavdelningen), E5 Nya studerande: Efter VCS intro. 
Övriga studerande: Kl. 7:00 

Ögonenheten och ögondagkirurgi (A6) Alla studerande kommer Kl. 7:00 
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