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Beskrivning av praktikplatsen
Regionsjukhuset karsudden ligger strax utanför Katrineholm. Här vårdas så gott som uteslutande
patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Karsudden består av flera byggnader, fyra byggnader för
avdelningar, en administrationsbyggnad, en byggnad för aktivitetsenheten. Det finns tre olika typer
av avdelningar en intagningsavdelning dit patienterna kommer först för att sedan slussas vidare,
specialavdelningar där patienter som inte passar in på andra avdelningar vistas och hemavdelningar.
Jag hade praktik på avdelning D1. D1 är intagningsavdelningen nya patienter kommer för att sedan
slussas vidare till en passande avdelning. Hit kommer även patienter som är stökiga och aggressiva
från andra avdelningar. På avdelningen finns åtta platser. Rummen är jätte små och består av en säng,
en hylla och ett skrivbord. Vissa patienter får ha tv på rummet medans andra inte får ha någonting.
Alla patienter har olika restriktioner, vissa får ta emot och skicka brev, ta telefonsamtal medans andra
inte får. På avdelningen finns även ett bältesrum dit aggressiva patienter sätts. Som sjukskötare på
min avdelning fungerar man som en arbetsledare. Till sjukskötarsysslor på min avdelning hör
medicindelning, rond med läkare, olika provtagningar och dokumentation det lilla som görs.

Reflektion över lärsituationen
Blev väl omhändertagen av min handledare och min huvudhandledare. Min huvudhandledare
ordnade flera inlärningstillfällen åt oss där vi fick träffa bl.a. kurator, vara på laboratoriet och ett
reflektionstillfälle med andra studerande. Avdelning D1 är kanske inte den bästa avdelningen att vara
på praktik på då man inte har speciellt mycket ”sjukskötarsysslor” att göra på avdelningen och det är
väldigt mycket ”dötid”.

Evaluering av praktikperioden
Jag är nöjd över min praktikperiod på karsudden. Vi bodde i en byggnad på sjukhusområdet som
kallas kabyssen. Vi betalde 50kr/natt då vi delade rum annars kostar det 80kr/natt. De nätter som vi
inte sov där behövde vi inte betala för trots att vi hade våra saker där. I kabyssen finns tillgång till
wc/dusch och tvättmaskin. Det finns kök med all nödvändig utrustning samt kyl och frys. Vi hade bil
med oss vilket underlättar då man ska handla och få all packning med. Flera stora matbutiker finns att
tillgå ett par km bort. Vi åkte tåg flera gånger vilket är jätte smidigt då det går tåg till Stockholm
varje timme. Informationen före avresan var helt okej. Det omständigaste var alla papper som skulle
fyllas i före och inga ordentliga direktiv. Jag rekommenderar den som vill ha en spännande och
annorlunda praktikplats att fara till karsudden. Jag är jätte nöjd att jag åkte och har inte stött på några
större problem.

