
 

 

Välkommen till Vuxenpsykiatriska 
kliniken i Skaraborg! 
 

 
 

Vuxenpsykiatrin i Skaraborg 
Vuxenpsykiatrin i Skaraborg är uppdelad på fyra öppenvårdsmottagningar i Skövde, Lidköping, 
Falköping och Mariestad. I Skövde finns också slutenvårdspsykiatrin, med en dygnet-runt-
öppen akutmottagning och slutenvårdsavdelningar bestående av en akutvårdsavdelning 
(PAVA), en psykosavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning och en beroendeavdelning. Utöver 
detta finns också en äldrepsykiatrisk mottagning samt en rättspsykiatrisk enhet med fyra 
avdelningar i Falköping.  
 
Inom specialistpsykiatrin jobbar vi bland annat med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, 
beroendessyndrom, ångestsyndrom, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska- och kognitiva 
sjukdomar. Arbetet är oftast uppdelat i team runt patienterna bestående av psykiatriker, 
psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och medicinska 
sekreterare  
 
Er placering löper under två veckors tid där ni huvudsakligen är placerade inom slutenvården i 
Skövde. Under er kliniska placering kommer ni tilldelas hemavdelning och handledare. Fokus 
kommer att ligga på patientmötet, där ni aktivt får delta i utredningar, bedömningar, 
rondarbetet och behandlingsmetoderna. Detta blir ett tillfälle för er att förankra era tidigare 
teoretiska kunskaper i den kliniska vardagen och förhoppningsvis väcka ett intresse för 
psykiatrin. 
 

Första dagen 
Vi möter upp er utanför psykiatriska akutmottagningen kl 8.15. Den når ni om ni går in i 
sjukhusets huvudentré och följer Gula gatan på plan 2 så långt det går. 
Ni tilldelas passagekort och lite annat material. Vi medverkar sedan vid läkarnas morgonmöte i 
akutens konferensrum kl 8.30-9.00 och därefter stannar vi kvar och har introduktion under 
förmiddagen. 
 

Personalparkering 
Tillstånd för personalparkering köps via appen Parkera VGR.  
 

Läkarexpeditioner 

Ni får tillgång till ett eget arbetsrum i samma korridor som övriga läkarexpeditioner.  
Det finns omklädningsskåp att tillgå, ta med eget hänglås.  

 

Handledare 
Pontus Olsson blir er huvudhandledare men ni kommer även tilldelas kliniska handledare på 
avdelningen.  

 

Morgonmöte 
Inom slutenvården i Skövde inleds varje dag med jourrapport från avgående framjour. Detta 
sker klockan 08:30 i akutens konferensrum.  
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Utbildning 

Varje tisdag klockan 15.00-17.00 är det internundervisning i Skövde med olika ämnen varje 
vecka, oftast i stora konferensrummet på plan 3, där även ni läkarstudenter bör delta.  
På torsdagar har vi lunchundervisning kl 12.30-13.00 via Zoom. Det är frivilligt att lyssna vid 
dessa tillfällen.  
 

Schema 
Kliniken använder sig av Medinet för läkarnas schema. Det är endast giltigt i sin digitala form 
och är åtkomligt här: 
https://medinet.se/skaspsyk/public_schema   
 
Arbetstiden är måndag-fredag klockan 08:00 – 17:00.  
 

Sjukanmälan 
Vid sjukdom eller annan frånvaro, kontakta Jenny på tfn 0515-87626 eller mail 
jenny.a.lundin@vgregion.se alternativt ring akutmottagningens koordinator, tfn 0515-87601. 
 
På grund av rådande pandemi är det viktigt att ni bara kommer till er placering om ni känner er 
helt friska. Om ni får förkylningssymtom under placeringen beslutar läkarchef Sara Ekström 
kring ev. covidtestning.  
 

Jour 
Under er placering har ni möjlighet till att gå minst ett jourpass en vardagskväll på 
akutmottagningen alternativt ett pass på helgen. Vi kommer prata om det vid introduktionen 
första dagen.  

 

Melior 
Vi använder oss av journalsystemet Melior och det patientadministrativa systemet heter Elvis. 

 

Kontakt 
Alla administrativa frågor hanteras av sekreterare Jenny Lundin (jenny.a.lundin@vgregion.se), 
tfn 0515-876 26. 
Pontus Olsson når ni på pontus.olsson@vgregion.se eller tfn 076-8057834. 

 
 
Välkomna till VUP! 
 
     
 
Pontus Olsson  Jenny Lundin 
ST-läkare/huvudhandledare Vårdadministrativ sekreterare 

https://medinet.se/skaspsyk/public_schema
mailto:jenny.a.lundin@vgregion.se
mailto:jenny.a.lundin@vgregion.se)
mailto:pontus.olsson@vgregion.se

