Föreskrifter Kliniskt Tränings Centrum, KTC
KTC ska efterlikna en vårdavdelning med flera salar där studenter kan träna färdigheter i basal
omvårdnad, aseptiskt förhållningssätt, läkemedelshantering och medicintekniska moment.
Undervisning sker enligt gällande kurslitteratur. Efter genomgången undervisning i ett moment
finns möjlighet för studenter att själva träna i sal 3213. Denna sal är alltid öppen för
färdighetsträning, (även under helger). Om träning sker på egen hand är det viktigt att alla hjälps
åt att plocka undan och ställa tillbaka saker på rätt plats, så att nästa student lätt kan hitta rätt
utrustning. Då KTC efterliknar en vårdavdelning gäller samma basala hygienrutiner här som på
sjukhuset.
Studenter ska vara ombytta inför all träning i vårdavdelningsmiljö.
− Kläder (bussarong/er) kvitteras ut första gången på KTC innan undervisning, tid för detta
meddelas för respektive kurs.
− Studenter ansvarar själva för utkvitterade kläder och användning av dessa.
− Antal bussaronger/student beror på utbildningsprogram.
− Bussarongen är av engångsmaterial, av god kvalitet, kan användas flera gånger, kan även
tvättas för hand. Finns i storlekar M, L, XL, XXXL.
− Om bussarongen blir smutsig, eller går sönder får den bytas mot en ny
− Nya bussaronger finns att köpa hos studentkåren
Basala hygienrutiner ska följas, t.ex. ska långt hår vara uppsatt, händer och underarmar fria från
smycken, klockor etc.
Tillhörigheter och värdesaker tas ej med in på sal, ta gärna med hänglås om Ni vill låsa in detta i
där för avsedda skåp.
Då träning utförts i eller kring sängarna ska dessa återställas i ursprungligt skick dvs. bäddade
med rena sängkläder. Det material som använts ska rengöras och återställas på sin plats.
KTC:s utrustning (dockor, attrapper, medicinteknisk apparatur mm) är dyrbar och ömtålig och
ska hanteras med varsamhet.
 Om Ni saknar något, eller om något gått sönder, vänligen meddela personalen.
Välkommen till KTC!
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