
 

Välkommen till kvinnokliniken på Skaraborgs Sjukhus 
 

Du kommer snart att påbörja din kliniska placering inom kursen i Gynekologi, obstetrik och klinisk 

genetik på Skaraborg Sjukhus (SkaS). Här kommer lite information om kliniken, den kliniska 

placeringen och undervisningen. Om Du har några frågor får du gärna höra av Dig! 

Kvinnokliniken på SkaS 
Kvinnokliniken har verksamhet i Skövde och Lidköping. 

Gynekologi 
Gynmottagning finns i Skövde och Lidköping. I stort sett alla elektiva polikliniska operationer sker i 

Lidköping (dagkirurgi/polop). I Skövde finns en gynavdelning, där alla patienter med behov av 

slutenvård sköts; maligna och benigna tillstånd respektive planerad och akut vård. Avdelningen ligger 

på röd gata, plan 7 (avdelning 73–74).  

Vid din placering på avdelningen förväntas du hålla i en inskrivning av patient som ska opereras 

under veckan. Du deltar sedan på operationer som sker under hela vecka. Operationerna görs av den 

personal som är placerad på avdelningen, dvs du följer det teamet genom både rond, operation, 

inläggningar, utskrivningar och övrigt arbete. 

Vid placering på Gynna, som sköter patienter med kända maligniteter, är målet att du ska få en 

förståelse för hur handläggning av patienter med gynekologisk cancer går till. Det är också värdefullt 

att lära sig om biverkningar av cytostatika och dess behandlingar. Vi föreslår att du intervjuar en 

patient kring debutsymtom under din placering här. På Gynna sker både mottagning och 

cytostatikabehandling för cancerpatienter under aktiv behandling. Läkaren som är ansvarig för Gynna 

är även ansvarig för de inneliggande patienterna med känd gyncancer.  

På gynmottagningen kommer du delta i både akut och planerad verksamhet. Utöver läkarbesök har 

du även en halvdags placering med abortbarnmorska för att få del i det förloppet och en chans att se 

mer av praktisk preventivmedelsrådgivning. 

Det finns också mottagning för uroterapi samt infertilitetsmottagning. När det gäller 

reproduktionsmedicin så sker utredningen av paren i Skövde men behandling med IVF med mera, 

sker på Sahlgrenska. 

På operation i Lidköping ges en möjlighet att se och delta vid mindre ingrepp så som sterilisering, 

hysteroskopi, kirurgisk abort, och malignitetsutredning samt operation av prolaps och inkontinens. 

Till Lidköping tar du dig lättast med buss. Dagen i Lidköping börjar 07.40 med inskrivningar, så det är 

lämpligt att vara på plats en stund innan för att få hjälp med ombyte och dylikt. Gå till 

gyn.mottagningen där du kan få hjälp av någon i personalen att hitta rätt. Av etiska skäl är principen 

att du behöver delta på inskrivningen för att få vara aktiv under operationen. Glöm inte att ta med 

din telefon hit från Skövde! 

 

Obstetrik 
Specialistmödravård finns i Skövde och Lidköping. Här görs även alla rutinultraljud. Förlossningen 

ligger i Skövde och på förlossningen föds cirka 2 700 barn per år. På en del av förlossningen vårdas 



 

även patienter med komplikationer under graviditeten som kräver slutenvård. BB-avdelningen finns i 

Skövde. De flesta nyförlösta kvinnorna går hem inom några dygn och har då BB-vård i hemmet, vilket 

innebär att mor och barn följs upp via en mottagning på sjukhuset i Skövde eller Lidköping. 

Primärvården ansvarar för den vanliga mödravården. 

På förlossningen går du både md läkare och barnmorska. Placering med barnmorska sker 

huvudsakligen nattetid p.g.a högt tryck på utbildningsplatser. Under dessa pass är målet att få inblick 

i hela det normala förlossningsförloppet. Under placering med läkare får du auskultera i den löpande 

verksamheten. En av dagarna på förlossningen tar du själv initiativ att gå med på BB-ronden. 

Du kommer också vara placerad på specialistmödravård tillsammans med läkare. Där finns ofta 

möjlighet att känna på abdominellt ultraljud samt att målet är att du ska få en förståelse för 

handläggning av komplicerad graviditet. 

Allmänt veckoschema på kliniken 
Morgonmöten sker i klinikens gemensamma personalrum, utanför röda hissarna/förlossningen plan 

3. Ni förväntas delta då detta ger en förståelse för handläggning av många fall. 

Måndag 08.00 Morgonmöte. 
Tisdag 08.00 Morgonmöte. Falldragning eller undervisning inom obstetrik. 
Onsdag 08.00 Morgonmöte, kortare. Därefter röntgenrond. 
Torsdag 08.00 Jämna veckor: Morgonmöte. Därefter patologrond. 

Ojämna veckor: Morgonmöte. Falldragning eller undervisning inom 
gynekologi. 

Fredag 08.00 Morgonmöte. 

Placeringen 
Du kommer att vara schemalagd under placeringens alla veckor. Du och de övriga studenterna 

kommer att rotera på olika placeringar. Är det något du saknar eller vill göra på ett annat sätt går det 

ibland att ordna. Ta då kontakt med VIL-ansvarig. Planen är att varje student är ensam om att ha en 

viss placering, men det kan finnas AT-läkare samt ST-läkare från primärvården som är på kliniken 

under samma period. Seminarier är främst planerade till onsdag eftermiddag och/eller fredag 

förmiddag. Du kommer att få ett personligt schema innan kursstart.  

Schema: https://medinet.se/ksskk/schema/naiset (förklaring se mall detta häfte) 
 

Handledning 
En av våra ST-läkare på kliniken kommer att fungera som handledare. Du kommer att gå med flera 

olika läkare på kliniken, men tanken är att du ska ha en namngiven person att ta kontakt med om du 

har funderingar över något som du träffat på under din placering. Du kan också ta kontakt VIL-

ansvarig om du har frågor eller synpunkter på placeringen, seminarier eller ditt schema med mera. 

Utbildning/Seminarium/Inspirationsföreläsning 
Förutom klinisk handledning av den läkare/barnmorska som du går med kommer det att vara 10 

obligatoriska seminarier under placeringen. Dessa är främst förlagda till onsdag eftermiddag och 

fredag förmiddag, var god se separat schema. Till seminarierna förutsätts att du kommer förberedd. 

  

https://medinet.se/ksskk/schema/naiset


 

Introduktionsdag 
Första dagen på placeringen är en introduktionsdag. På förmiddagen får du praktisk information av 

utbildningssekreteraren på Skaraborgs Sjukhus. På eftermiddagen informerar VIL-ansvarig om 

kvinnokliniken och själva placeringen.  

Slutsamtal 
Under kursens senare veckor kommer du att erbjudas ett enskilt slutsamtal med en av kollegorna. 

Inför samtalet fyller du i det formulär som finns i slutet av den här mappen. Det innehåller några 

punkter för dig att tänka över innan samtalet för att det ska bli så givande som möjligt. Tanken är att 

du ska göra en självskattning när det gäller olika förmågor så som samarbetsförmåga, förmåga att 

fatta beslut, förmåga till kommunikation med mera. Tanken är att det ska vara ett utvecklande 

samtal för dig och som en del av din professionella utveckling. Tidsåtgång cirka 30 minuter. 

Momentet är frivilligt, men uppskattat. Om du inte önskar genomföra detta så meddelar du 

kandidatansvarig.  

Utvärdering 
Näst sista, eller sista dagen, på placeringen kommer en utvärdering att göras dels av utbildnings-

sekreterare Kerstin Lantz samt en för klinikens räkning. Ni får information om var och när på plats. 

 

Varmt välkommen till kvinnokliniken på SkaS! 

Erica Wingstrand 

VIL-ansvarig Gynekologi och Obstetrik 

Kvinnokliniken Skaraborgs Sjukhus 

 

Kort innehållsförteckning 

1) Denna introduktion 

2) Kontaktlista föreläsare och ansvariga 

3) Telefonlista kliniken 

4) Om du får tid över... – tips till lärande när verksamheten är mer långsam 

5) Klinikorganisation 

6) Diktatmallar 

7) Schemaförklaring Medinet 

8) Seminarieschema 

9) Seminarier – förklaringar & fall 

10) Översiktligt placeringsschema och handledare 

11) Slutsamtal – att fylla i 

12) Enkät  



 

Kontaktpersoner på Kvinnokliniken 
 

VIL-ansvarig Erica Wingstrand Erica.wingstrand@vgregion.se 0500-4 782 89 

Seminarieledare Pasi Bauer pasi.bauer@vgregion.se 0510-857 54 

Maria Widmark maria.widmark@vgregion.se 0500-4 326 09 

Klara Törneke Klara.torneke@vgregion.se 0500-4 782 85 

Emelie Ottosson emelie.ottosson@vgregion.se 0500-4 782 86 

Malin Engberg malin.engberg@vgregion.se 0500-4 310 29 

Oscar Nyström oscar.nystrom@vgregion.se 0500-4 782 84 

Erica Wingstrand erica.wingstrand@vgregion.se 0500-4 782 89 

 Mårten Sjödell marten.sjodell@vgregion.se 0500-4 329 63 

 Emma Karlsfors emma.forslund@vgregion.se 0500-4 736 23 

Sekreterare Madeleine Bjurman 
 

madeleine.bjurman@vgregion.se 0500-4 314 87 

Förlossningen 
 

Koordinator Om du inte kan komma på ditt 
förlossningspass 
 

0500-4 314 40 

Utbildningssekreterare Kerstin Lantz Kerstin.lantz@vgregion.se 0500-4 310 38 
 

 

De fem sista siffrorna av telefonnumret i fetstil är kortnummer och räcker vid intern uppringning. 

 

 

Vid sjukdom kontakta Kerstin Lantz samt mejla Erica Wingstrand. 


