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Hälso- och sjukvård i Mölndals stad 
 
Presentation av Verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskeprogrammet 
 
Hälso- och sjukvården i Mölndals stad är en verksamhet som är till för personer 
som av olika orsaker inte kan ta sig till primärvårdens vårdcentraler och 
rehabiliteringsenheter eller att de har ett stort omvårdnadsbehov. Våra patienter är 
i alla åldrar men majoriteten är äldre personer.  
Inom hälso- och sjukvården i Mölndal arbetar sjuksköterskor mot olika 
verksamheter inom Mölndals stad. Vi arbetar i ordinärt boende (personen bor kvar 
hemma), särskilt boende (äldreboenden), korttidsboende för personer med demens, 
samt inom funktionsstöd (boende med särskilt service). Patienterna har sin 
läkarkontakt på vårdcentralen. Legitimerade sjuksköterskor använder ett 
personcentrerat arbetssätt, utgångspunkten i alla interventionsmetoder är 
individens syn på sin situation och sina behov. 
Inom hälso- och sjukvården arbetar även arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
 
Att vara patientansvarig sjuksköterska 
Sjuksköterskans grundläggande arbetsuppgifter är att bedöma, besluta, sätta mål, 
dokumentera, planera, utföra, delegera och leda insatser. Sjuksköterskan skall 
också handleda, informera, utbilda annan personal och studenter samt vara 
delaktig i arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten.   
 
Bedöma, besluta, sätta mål  
Sjuksköterskan skall, utifrån en samlad information från patienten, närstående, 
epikriser, kontaktpersoner och egna iakttagelser, göra analys och bedömning. I 
samverkan med patienten och närstående besluta och sätta mål för omvårdnaden.  
Patientens önskemål och förväntningar skall vara i fokus.  
Prioriterade områden:  

• Identifiera riskpersoner och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra 
fallskador, malnutrition, sår samt blåsdysfunktion  

• Bedöma behov av hjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel, 
förbandsmateriel)  

• Patient med smärta och stor psykisk oro  
• Patient som befinner sig vid livets slut  
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Dokumentera  

• Sjuksköterskan skall upprätta omvårdnadsjournal med anamnes och status  
• Informera och handleda personal, främst kontaktpersoner gällande utförande i 

en vårdplan. 
 
Utföra och delegera insatser  

• Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delta i omvårdnaden runt patienten 
där sjuksköterskans omvårdnadskompetens krävs  

• Handleda i omvårdnadsuppgifter  
• Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt medicinskt ansvarig 

sjuksköterskas lokala instruktion och utifrån patientens bästa  
• Vid behov förmedla kontakt mellan patienten och ansvarig läkare alternativt 

jourhavande läkare  
• Genomföra läkarordinationer  

 
Följa upp och utvärdera omvårdnadsinsatser  
Den patientansvariga sjuksköterskan skall regelbundet och efter behov följa upp 
och utvärdera omvårdnadsinsatser.  
 
Handleda, utbilda, informera och samarbeta  

• Patienter skall ges information och stöd för att underlätta självständighet och 
självbestämmande  

• Anhöriga skall ges information och stöd för att underlätta delaktighet (på 
patientens villkor)  

• Omvårdnadspersonal skall ges information och stöd för att patienten skall få 
god och säker vård  

• Närmaste chef skall få stöd i arbetet med verksamhetens mål, etiska frågor, 
utbildningsbehov och kvalitetsarbete/utveckling  

• Externa vårdgivare, rehabiliteringspersonal, handläggare och övriga interna 
yrkesföreträdare skall vara samarbetspartners  

• Studenter skall få handledning  
 
Kvalitetsutveckla.  

• Omvårdnadsarbete innebär att tid avsätts för analys och reflektion  
• Inhämta nya kunskaper och rön, genom att ta del av forskningsresultat och 

studiebesök samt medverka i utvecklingsprojekt.  
 
Övrig information om den kliniska utbildningsplatsen  
Inom hälso- och sjukvården arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt. 
Sjuksköterskan arbetar nära tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut i 
team. Vi har även ett nära samarbete med hemtjänstpersonal och kontakt med 
biståndshandläggare. Det hålls regelbundna teamträffar där aktuella patienters vård 
och rehabilitering/habilitering diskuteras. 
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