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Gyn rond
Förberedelser inför ronden klockan 08:30-09:00
 Läkare läser på journalen på inneliggande patienter, kollar provsvar.


Avdelningssjuksköterskan förbereder vilka frågor som behöver tas upp på
respektive patient.



Resurssjuksköterskan ansvarar för ringningar under tiden ronden pågår.



Resurssjuksköterskan och undersköterskan tänker till vilka patienter som
kan förflyttas till samtalsrummet.

Gemensamt pulsmöte vid beläggningstavlan klockan 09:00-09:30


Samtliga yrkeskategorier samlas vid beläggningstavlan.



Avdelningssjuksköterskan leder pulsmötet.



Läkare och sjuksköterska kommer överens om vilka patienter man ska
ronda hos. Och även i vilken ordning.

Ronden klockan 09:30-10.00


Undersköterskan/resurssjuksköterskan har hjälpt den patient som ska
rondas/inte rondas ut i samtalsrummet.(beroende på vem som kan
förflyttas)



Samtliga yrkeskategorier rondar tillsammans med patienten. En planering
upprättas. Patienten ska känna delaktighet.
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Om Libero går med vid ronden lämnas Liberotelefonen till
resurssjuksköterskan.

Efter ronden


Teamet samlas på expeditionen för avstämning. Oklarheter?



Läkaren går vidare med beslut som tagits under ronden, lägger
ordinationer, skickar remisser och dikterar daganteckningar. Om det är
hemgång för patienten skrivs epikris. Utskrivningsmeddelande enligt
riktlinjer (om patienten varit inlagd mer än 5 dagar).



Avdelningssjuksköterskan ger en kort muntlig rapport till övrig personal
som ej medverkade under dagen. Planerar vidare dagen tillsammans.



Avdelningssjuksköterskan dokumenterar i rapportbladet.

Avstämning under eftermiddagen 15:30


Avdelningsläkaren kommer för eftermiddagsrond (avstämmning) innan de
går hem för dagen och ska rapportera över till primärjouren. Läkaren
ansvarar för att ta kontakt med avdelningssjuksköterskan om man önskar
göra avstämming under annan tidpunkt.



Avdelningssjuksköterskan har förberett eventuella frågor att ta upp.
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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