Avdelning 13 GAVA
Patientinformation

Avdelning 13 GAVA är inriktad mot geriatrik och akutortopedi
Personalen arbetar i team, vilket innebär att samtliga personalkategorier har ett nära samarbete för att uppnå
en så god och individuell vård som möjligt, för dig som patient. Information om teamen finns på
bemanningstavlan avdelningskorridoren.
I vårdlaget ingår
• Läkare
• Sjuksköterskor
• Undersköterskor
• Arbetsterapeut
• Sjukgymnast
• Administrativ personal
Avdelningen har även tillgång till dietist och kurator.
Samtliga yrkeskategorier arbetar med rehabilitering d.v.s. är dig behjälplig när du behöver träning. En
promenad till och från dagrum kan vara nog så viktig för att träna upp gångförmågan.
Aktuell information erhålls efter ronden cirka 11.00.
Fråga oss gärna, om det är något du undrar över

Inskrivning/Inläggning
Samtycke

All vård av patienter måste enligt lag journalföras. I Östergötland finns nu, en för primär- och sjuhusvård
gemensam patientjournal med alla uppgifter om din nuvarande och tidigare vård.
Läkaren eller vårdpersonalen på avdelningen behöver, för att kunna ge dig rätt behandling, känna till din
samlade sjukhistoria, tidigare behandling och läkemedel. För att läkaren eller vårdpersonalen skall kunna ta
del av denna information behövs ditt samtycke. Du kommer alltså att tillfrågas om du ger ditt samtycke till att
denna information hämtas. Ditt svar registreras i journalen. Svarar du ”ja” innebär det att ditt samtycke gäller
för den aktuella vården på avdelningen. Du kan senare ändra ditt samtycke, meddela i så fall vårdpersonalen.
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Under vårdtiden
Kläder
Under vårdtiden finns det möjlighet att använda sjukhusets kläder. Vill du hellre använda dina egna
så möter det inga hinder. Tvätt av dessa måste dock skötas genom egen försorg. Om det är aktuellt
med gångträning är det viktigt att du har ett par stadiga skor att gångträna i.
Toalettartiklar
Tag med toalettartiklar till avdelningen.
Värdesaker och pengar
Värdesaker och pengar bör endast förvaras i begränsad omfattning på avdelningen.
Telefon
På samtliga salar finns möjlighet att koppla in en egen telefon. Kostnaden för telefonsamtalen
debiteras din ordinarie telefonräkning. Mobiltelefoner får användas.
Lukter
Stark parfym och blommor undanbeds.
Rökning
På avdelningen är det rökförbud. Det är inte tillåtet att röka på balkongen.
Mat
Det finns flera olika rätter att välja på till varje måltid. Matbeställning sker via ett måltidskort.
Maten serveras vanligtvis i dagrummet.
För de patienter som inte får eller kan äta i dagrummet, serveras maten i patientsalen.
Måltider på avdelningen
Frukost
kl 08.00-09.00
Middag
kl 12.00-13.00
Kvällsmat
kl 17.00-18.00
Kaffe serveras
kl 14.00 och kl 19.00
Medicindelningstider
 08.00-09.00
 14.00-15.00
 20.00-21.00
 22.00-23.00
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Rond
 09.30-10.30 teamrond
 15.30 eftermiddagsrond
Vid rond diskuteras patientensvårdbehov utifrån ett medicinskt, rehabiliterande och
omvårdnadsperspektiv. Läkare går inte runt varje dag till alla patienter utan undersökningar och
samtal sker utifrån behov.

Utskrivning
Inför utskrivning
Tänk på att ta med egna kläder och pengar till taxiresa.
Samordnad vårdplanering
Social samordnare eller sjuksköterska kommer att närvara vid en aktuell vårdplanering. När
patienten är utskrivningsklar har kommunen 48 timmar på sig att kalla till vårdplanering. Vissa
vårdplaneringar kommer således att erbjudas på distans. Detta innebär att biståndshandläggaren och
eller distriktsjuksköterskan närvarar via en videolänk.

Övrig service
Apotek: Finns i entréplanet i A-huset.och är öppet – vardagar kl 08.00-17.00.
Bibliotek: Biblioteket ligger på plan 11 i A-huset. Bokvagn finns på avdelningen.
Brevlåda: Finns i entréplanet i A-huset. Töms vardagar kl 17.00
Cafeteria/kiosk: Finns i A-huset och är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
Fotvård: Personalen förmedlar kontakt om du så önskar. Kostnaden står du själv för.
Sjukhuspräst/diakon: Personalen förmedlar kontakt om du så önskar.
Taktil massage: Du har möjlighet att få taktil massage för att lindra smärta, stress och oro.
Behandlingen är kostnadsfri och är ett komplement till din vardagliga vård.
Om du är intresserad så säg till personalen.

Kvalitetsregister
För att säkerställa, jämföra och utvärdera att vi arbetar på rätt sätt deltar avdelningen i flertalet
kvalitetsregister. Information lämnas vid inskrivning.
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