
VFU Skaraborgs sjukhus Lidköping 

 

Välkomna till medicinkliniken i Lidköping, vi hoppas att ni kommer få en lärorik och 

rolig tid hos oss! 
 
Åsa Gillberg, sekreterare (0510-855 26, asa.gillberg@vgregion.se) ansvarar för boende och skickar ut 

mail till er innan er placering.  Första dagen (VFU 1) träffar ni henne kl 7.30 vid huvudentrén.  Hon 

visar var ni kan byta om och tar med er till morgonmötet i Röda rummet.  

Arbetstider är måndag 8-16.30, tisdag till fredag 07.45-16.30 
Frånvaro måste meddelas och godkännas (till undertecknad) 
 
Schema för era placeringar läggs upp på Canvas 
 
Generella tider:  
Morgonsamling i Röda rummet mån kl. 8 och tis-fre 7.45 
Ons kl. 8.15 Röntgenrond  
Tors: Föreläsning av specialist efter morgonmötet 
Fre: Fallpresentation av AT/ST-läkare efter morgonmötet 
Rondtider på avdelningen varierar något, hör på respektive avdelning 
 
Avdelningsarbete 
Avd 4 Kardiologavdelning 
Avd 5 Stroke och allmänmedicinavdelning 
Avd 6 Gastroenterologi och hematologavdelning 
Ni ska följa med på sedvanligt läkararbete och lära er mer om det breda området allmän 
internmedicin.  
Under VFU tiden ska ni träna på all form av journaldokumentation. 
VFU 1-3: 6 inskrivningar, 4 slutanteckningar, 4 utskrivningsmeddelanden. Be er handledare om 
journalgenomgång för feedback.  
 
Interprofessionellt lärande 
VFU 1 eller 2, följa med avdelningssjuksköterska en halvdag. 
Redovisas i slutet av VFU 2 seminarium: Vad tar ni med er från denna dag in i kommande yrkesliv? 
Vad kan vi lära av varandra? Hur upplevdes teamarbetet? 
VFU 1 eller 2: Delta i vårdplanering. Redovisas i skriftlig reflektion på halv A4-sida. Resonera kring 
interaktion mellan inblandade parter. Vad fungerade bra respektive dåligt? Vad kan de inblandade 
göra för att interaktionen ska fungera bättre? Texten laddas upp på Canvas, där undertecknad kan 
läsa den, senast sista dagen på VFU 2.  
VFU 3, ronda några egna patienter. Redovisas med seminarium i slutet av VFU 3.  
 
Professionell utveckling 
VFU 3 skriftlig sammanfattning av egna reflektioner kring professionell utveckling, etik och 
läkarrollen. Om situation som berört er. Laddas upp på canvas senast sista dagen på VFU 3. Redovisas 
även i seminarieform.  
 
Sit-ins 
VFU 2: Sit-in med ST-läkare alternativt specialist på avdelningen (lämpligen patient på akuten). 
Handledare använder sig av särskild sit-in-mall, som ni tar med.  



VFU 3: Sit-in med specialist eller undertecknad, med ovanstående sit-in-mall, då ska även fylla i egen 
mall i självskattade syfte. Ifyllda sit-in manualer laddas upp på Canvas i slutet av VFU respektive VFU 
3.  
 
Checklista 
Vid avslut av VFU 2 och VFU 3 skall övergripande handledare (undertecknad) fylla i en checklista. 
Checklistorna laddar ni upp på Canvas.  
 
E-portfölj 
Det är ert ansvar att dokumentera i denna och det inkluderar följande dokument: 
 
Invärtesmedicin 1 (VFU 1 och 2) 
*Konsultation steg 2 – handledare 
*Checklista VFU 1 och 2 
*IPL-uppgift (reflektionstext efter deltagande i vårdplanering) 
 
Invärtesmedicin 2 (VFU 3) 
*Konsultation steg 2- student 
*Konsultation steg 2 -Handledare 
*Checklista VFU 3 
*PU-uppgift (reflektionstext om situation som berört) 
 
Jourer 
Genomförs på akuten, en student per pass. Ni ska gå 5 pass under medicinkursen, varje pass ska vara 
minst 4 h (16-20). Ni får dela upp er själva men en student per pass mån-tors under alla VFU-veckor 
för att alla ska hinna gå sina 5 pass. Ni får påskrift efter passet av den ni gått med.  
 
Seminarier 
VFU 1: Anamnes och status 
VFU 2: Etik, EKG och seminarium efter halvdag med sjuksköterska.  
VFU 3: Seminarium om att leda rond och om professionell utveckling.  
Ytterligare seminarium kan tillkomma 
 
Varmt välkomna! 
Läkarkollegiet på Lidköpings medicinklinik genom 
Anna Carlqvist, ST-läkare internmedicin, VFU-ansvarig Lidköping 
anna.sh.jonsson@vgregion.se 
0510-85050 

 

 


