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Sjukhuset/Praktikplatsen
Karsuddens sjukhus är ett rättpsykiatriskt sjukhus som består av 5 olika hus. A, B, C, D och
administration huset. A, B och C huset är så kallade hemma avdelningar. Varje hus består av 3
avdelningar. D huset är intagnings avdelningen, där patienterna som anländer till sjukhuset
undersöks på D.1. Även patienter som var på hemma avdelningar kunde flyttas till D- huset då
de började må sämre. I D- huset är det mycket mindre stimuli och en väldigt lugnare miljö för
patienterna. Varje avd. Bestod ca. av 10- 12 patienter.
På sjukhuset har patienterna flera aktivitets möjligheter. Patienterna har ett eget gym, bibliotek
mm. Patienterna har även möjlighet att sy sina egna kläder, gå i skolan, exempelvis läsa engelska
eller något annat.
Avdelning C.3 som jag gjorde min praktik på bestod av 10 patienterna. Dem flesta patienterna
som vi hade på avdelningen hade varit på sjukhuset i flera år, den längsta var 14 år. De
vanligaste sjukdomarna på avdelningen bestod av schizofreni, personlighets störning, ADHD,
och pedofili.

Utvärdering av praktikplatsen
Information före avresa
Informationen som gavs förre praktiken var väldigt bra. Vi fick en informations blankett om
sjukhuset från vår handledare. Vi fick även veta vilken avdelningen vi skulle börja praktisera på
och vilken sorts avdelning det var.
Bemötande
Vi fick ett bra bemötande. Då vi kom fram till sjukhuset, gick vi till administration huset där vi
fick nycklarna till bostaden och allmän information om bostaden. Dagen efter träffade vi våra

handledare. Min handledare var väldigt trevlig och jag kände mig välkommen redan från första
dagen.
Studiemiljö
Studiemiljön var bra. Det fanns möjlighet till bibliotek på sjukhuset. Jag fick även använda
sjukhusets datorer till att skriva praktikuppgiften. Det fanns även ett riktigt bra gym till
personalen på sjukhuset.
Bostadens skick
Bostaden var i ett bra skick. Bostaden var sjukhests boende för personalen ( personalboende).
Hela bostadshuset var ca 9 rum. Ett litet rum med gemensamt kök, vardagsrum och dusch, vilket
funkade väldugt bra. Fanns även ett biljard bord.
Ekonomi
Jag fick stipendium från Nordplus innan resan ( kommer inte ihåg exakt hur mycket, men ca 500
euro). Fick även studie stöd från AMS. Vi fick boende till ett väldigt bra pris. Priset var 70 kr /
dag. Vi fick dra av de nätter som vi inte sov i bostaden, vilket var väldigt bra. Jag betalde ca.
2700 kr för hela praktik perioden. Lunchen som vi fick på sjukhuset var bra och till ett bra pris (
ca. 55 kr).
Transport
Transporten fungerar bra i Katrineholm. Vi bodde nära sjukhuset så vi hade bara några minuter
att gå till sjukhuset. Från karsuddens till centrum var ca. 30 min gångavstånd. Vi hade möjlighet
att låna sjukhuset cyklar som varje avdelning har.

Goda råd
Jag tycker att alla studeranden bör ta vara på chansen och åka utomlands. Karsuddens sjukhus är
att väldigt speciell praktik plats som man aldrig kommer att glömma. Jag fick mycket
erfarenheter därifrån som jag inte kommer att få någon annan stans.

