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Välkomna till infektionskliniken på SkaS 
kandidatvecka 
 

 
 
Information om tjänstgöringen vid Infektionskliniken i Skövde  
Tågkommunikationer mellan Göteborg och Skövde hittas enklast på 
www.vasttrafik.se Första dagen börjar ni kl 8.00 på Infektionsmottagningen, ingång 
G. Bussar anländer till ingång A (karta sist i detta brev) Någon av våra doktorer tar 
emot och visar er var ni kan byta om och ställa era väskor. Arbetskläder finns på 
mottagningen, vita byxor och bussarong- eller pikétröja. Vi går igenom veckans 
program och ordnar med inloggningsuppgifter till journalsystemet. Ert VGR-ID gäller 
som inloggning till datorerna även här, men ni får nya till Melior.  
  
Under vistelsen i Skövde bor ni två nätter på Räddningsskolan, som ligger i Södra 
Ryd, 1,5 km från sjukhuset. Information om boendet hittar ni på 
www.skaraborgsdoktor.nu under fliken ”Praktisk information” 
>> https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SKA
S8282-275128088-
52/SURROGATE/Boendeinfo%20R%c3%a4ddningsskolan%20hemsida%202018-12-
07.pdf  

 
Under tiden har på sjukhuset har ni tillgång till sjukhusets kandidatlokaler, ”Kosmos”, 
där det finns datorer och lunchrum bland annat.   
Dag 2 och 3 börjar ni kl. 08.05 med samling i Infektionsklinikens bibliotek.   
Dag 3 slutar ni kl. 16.00.   
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Covid och annan sjukfrånvaro  
  
Under rådande pandemi är det förstås viktigt att ni bara kommer till er placering om 
ni känner er helt friska. Om ni får förkylningssymtom under placeringen tar ni 
kontakt med kandidatansvarig doktor (om hen inte är nåbar kontaktas istället 
infektionsbakjouren på 0500478180 under tiden 07-21) som får besluta kring 
eventuell covidtestning. Provtagning sker, såsom för övrig personal på 
infektionskliniken, enligt fastställd rutin. Innan testning kan utföras bör det gå 24h 
sedan symtomdebut. Det är viktigt att hålla sig avskild från andra studenter på 
boendet om symtom uppkommer. Om man är frånvarande mer än en dag av 
placeringen kan den behöva kompletteras, antingen här eller i Göteborg.   

  
Fasta läkare på Infektion i Skövde är;  

 Erik Backhaus, processchef, överläkare  
 Lars Ljungström, överläkare  
 Marianne Schlaug, överläkare  
 Gunnar Jacobsson, överläkare  
 Kenny Brandström, överläkare  
 Lovisa Frenning-Thorén, överläkare  
 Eva Ekelöf-Andström, överläkare  

 Johan Karp, specialistläkare  
 Pernilla Eriksson, ST-läkare  
 Elin Edman-Haglind, ST-läkare  
 Martina Wahnström, ST-läkare  
 Lars Hammarberg, ST-läkare  
 Fredrik Melin, ST-läkare  
 Oscar Bakhouch, ST-läkare  
 Fredrika Sahlgren, ST-läkare  
 Adam Oscarsson, ST-läkare  

  
Verksamhet: Infektionsavdelning 22 har 20 vårdplatser och cirka 1400 inläggningar 
per år. Dessutom disponerar vi 6-8 vårdplatser på avd 48, ”Bensårscentrum”, främst 
för patienter med komplicerade sår. Vi ansvara även för avd 83/84, som 
huvudsakligen har vårsat covidpatienter under pandemin.  
Infektionsmottagningen är öppen kl 08.00-17.00. Fungerar dagtid även som 
akutmottagning.   
Externa konsulter har vi på IVA, MAVA, njurmedicin, fotteamet, Lidköping, mm.  
  
 
Arbetstider kl 08.00 – 17.00.   
  
Fasta tider under veckan:  
Av veckoschemat framgår vilka som är i tjänst och vad de gör under veckan. 
Upprättas varje måndag morgon.  Sitter på mottagningen, anslagstavlan och 
avdelningen.  
Morgonrapport kl 08.05 i biblioteket mitt emot ingången till 
infektionsmottagningen.  
Röntgenrond är mellan kl 08.35 - 08.50 tisdag och fredag.  
  
 
 



Mottagning:  
Mottagningen är öppen för akuta patienter kl 08.00 - 16.00, personal finns kvar till 
17.00.  
På mottagningen finns sex sjuksköterskor, Katarina Holmblad, Liselotte Lidberg, Eva 
Rydbom, Lillemor Johansson, Annika Seidewall och Ingeborg Svärd, en kurator (som 
är knuten till sprututbytet) och fem sekreterare.  
Här finns också vår tidbokade mottagning, vaccinationsmottagning och sprututbyte. 
Svårt sjuka infektionspatienter tas om hand på den stora akutmottagningen.   
  
Konsultverksamhet  
Daglig ansvarig för konsulter från övriga huset. Remisser ligger i remisslåda i 
signeringsrummet. Följ gärna med i mån av tid.  
Daglig IVA-konsult cirka kl 11.00. Daglig MAVA-konsult ca kl 11.00. Daglig 
baktlabkonsult ca kl 10.30.   
Konsult i Lidköping varje tisdagseftermiddag.  
  
Utbildning/information:  
Aktuell information finns som regel på anslagstavlan på mottagningen i korridoren 
vid läkarnas expeditioner.  
Bibliotek/Konferensrum har vi mitt emot ingången till infektionsmottagningen. 
Disponeras av er de eftermiddagar ni är här.  
 
 

 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
Lovisa Frenning-Thorén 
Kandidatansvarig infektionskliniken 
Skaraborgs Sjukhus, Skövde 
Tfn 0500-43 23 82, 0705 – 613 618 
lovisa.frenning-thoren@vgregion.se 
 
 
Erik Backhaus 
Processchef 
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