
Introduktionsbrev till kirurgstudenter i Skövde 

 

Hej! 

Välkomna till Kirurgkliniken Skövde!  Vi hoppas ni ska få roliga och givande veckor här hos oss.  I 

detta dokument finns samlad information kring de olika placeringarna. Inför varje delmoment 

förväntas ni läsa igenom instruktionerna så ni vet vart ni ska ta vägen samt vad som händer på just 

den placeringen.  Om det är något som är oklart är det såklart bara att höra av sig!  

Givet situationen med pågående pandemi, i alla fall för oss inom sjukvården, kan det komma att bli 

schemaändringar med kort varsel, vi hoppas att ni har förståelse för detta och att vi gemensamt gör 

detta till en bra placering! 

 

Introdagen  

Första dagen på er placering är en introdag där ni under förmiddagen kommer få en hel del info, dels 

om praktiska saker så som telefoner, rundvandring mm, men också en introföreläsning inför 

kirurgiplaceringen. På eftermiddagen har vi praktisk undervisning med bl.a. suturövning, 

luftvägsträning samt rundvandring på operationsavdelningen inklusive träning i steriltvätt.  

 

Allmänkirurgiska veckor  

Ni kommer att ha 4 allmänkirurgiska veckor under er placering. Dessa 4 veckor är uppdelade i två 

delar; dels 2 veckor i rad på vår kandidatundervisningsavdelning (KUA) och dels 2 veckor med 

placering på vår nedre gastro resp övre gastroavdelning (Gastrointestinalkirurgi (GIK))  

 KUA – Kandidatundervisningsavdelning 

På avdelning 54, Röda gatan plan 5, där det vårdas akutkirurgiska patienter kommer ni arbeta 

tillsammans med en kirurg. Dessutom kommer sköterskestudenter och undersköterskeelever de 

flesta veckor delta i arbetet tillsammans med sina handledare. Tillsammans ska ni studenter sköta 

arbetet på avdelningen – med handledarnas stöd!  

Det finns en expedition längst ner i korridoren på avd 54 med datorer som ska användas som 

arbetsplats under KUA-placeringen. Till vänster in innanför expeditionen finns ett rondrum med 

projektor där vi kommer ha vår sittrond.  

Ni ska delta ombytta i morgonmöte kl. 07.45 i konferensrummet Rosen, Röda gatan plan 4, avd. 44, 

inne på avdelning 44 (konferensrummet ligger en bit in i korridoren på vänster sida). Därefter går vi 

tillsammans till röntgenronden.  

På onsdagar börjar vi 07.30 med kort morgonmöte följt av internutbildning innan röntgenronden 

08.30. Lokalen kan variera men inbjudan var vi ska skickas ut även till er. Vissa veckor har vi APT som 

ni inte ska vara med på, och då får ni inläsningstid fram till röntgenrond 8.30. 

Efter röntgenronden går ni upp till avd 54 där rondarbetet förbereds fram till ca 9.00. På tavlan inne i 

rondrummet kommer det stå uppskrivet varje dag vilka patienter som hör till KUA samt vem av er 

som ska ha hand om vilken patient. Ni kommer få 2 patienter var att ansvara för.  



Under ronden som följer är det NI som ska hålla i ronden och ni ska då presentera er patient för de 

övriga i gruppen samt föreslå handläggning. Under ronden ska det ges möjlighet till frågor, 

funderingar och utrednings- och diagnosförslag. Efter denna ”sitt-rond” inne på rondrummet går vi 

runt till patienterna. Även då förväntas att ni pratar med ”era” patienter.  

Efter ronden ca 10.30 hålls en kort reflektion tillsammans med hela gruppen. 

Därefter följer arbete under dagen med uppföljning av rondbeslut, remisskrivande, daganteckningar, 

slutanteckningar mm. Om din patient ska iväg på någon undersökning, skopi eller operation försöker 

vi se till att ni följer med patienten dit.  

Eftermiddagsronden startar ca 14.15. 

Varje tisdag och torsdag eftermiddag kl. 13.15 har ni seminarier nere i Kosmos. 

OBS! När ni dikterar/skriver anteckningar är det mycket viktigt att ni anger vem som är ansvarig för 

diktatet (dvs er KUA-handledare) 

Under KUA-veckorna kommer man hinna med ett antal undervisningsmoment såsom genomgång av 

bukstatus och genomgång av v-sond. Vi kommer också ha reflektionsmoment tillsammans med 

ssk/usk-studenterna.  

Passa på att samla på er ett intressant eller lärorikt fall som ni sedan kan dra på Akutkirurgi-

seminariet som hålls sista veckan på era 4 allmänkirurgiveckor.  

 

 GIK – Gastrointestinalkirurgi  

På plan 5 Röda gatan ligger våra kirurgavdelningar. Avdelning 51 är nedre gastro och avdelning 52 är 

övre gastro/akut-sidan.  

Efter röntgenronden på morgonen går vi direkt upp till avdelningen för att påbörja avdelningsronden.  

Ni kommer att gå en vecka vardera med övre gastro-teamet och en vecka med nedre gastroteamet. 

Under dessa två veckor ska ni delta ombytta i morgonmöte kl 07.45 i konferensrummet Rosen, Röda 

gatan plan 4, avd 44, inne på avdelning 44 (konferensrummet ligger en bit in i korridoren på vänster 

sida). Därefter går vi tillsammans till röntgenronden.  

På onsdagar börjar vi 07.30 med kort morgonmöte följt av internutbildning innan röntgenronden 

08.30. Lokalen kan variera men inbjudan var vi ska skickas ut även till er. Vissa veckor har vi APT som 

ni inte ska vara med på, och då får ni inläsningstid fram till röntgenrond 8.30. 

Följande lärandeaktiviteter skall ni delta i:  

 Rond på vårdavdelningen  

 Åter- och nybesöksmottagning på kirurgmottagningen  

 Gastro- och koloskopi 

 Operationer på operationsavdelningen  

På nedre gastro finns en avdelningsansvarig som skall fungera som HANDHÅLLARE och hjälpa er till 

rätta om det råder tveksamhet om vad som pågår.  

På övre gastro finns också en avdelningsansvarig men kan växla lite under veckan.  



Det är till denne handhållare ni kan vända er när ni känner er undersysselsatta. Varje morgon ska ett 

individuellt program göras för er, vilken mottagning resp operation man ska delta i. Måste samordnas 

med AT. Ni har självklart också ett eget ansvar att ta reda på vad som händer just den dagen!  

Om möjligt, se till att ni får ”egna” patienter som ni får ha hand om, ex en eller två stycken som ni 

sköter både sittrond och gå-rond för. Fråga avdelningsansvarig kring vilken/vilka patienter som är 

lämpliga. Dessa patienter ansvarar ni sedan också för att skriva rondanteckningar, remisser, 

slutanteckningar mm på! 

Varje tisdag och torsdag eftermiddag kl 13.15 har ni seminarier nere i Kosmos. 

Vid placeringen i Falköping under er Övre gastro-vecka kommer ni att vara med på 

obesitasoperationer.  

Det går bussar hela vägen till huvudentrén till Falköpings sjukhus, men man kan också höra med den 

kirurg som ska vara där om man möjligtvis kan åka med denne. 

 

 

Bröstkirurgi  

Dagen startar (arbetsklädd) kl. 8.00 på Mammografin (nere på plan 1 i kulverten, blå gatan) där ni är 

mellan 8–9 och får en inblick i hur mammografin fungerar.  Därefter går ni till kirurgmottagningen 

(övre entréplanet, plan 3) klockan 9.00 och möter upp den ansvarige läkaren för förmiddagens 

kandidatmottagning.  Mottagningen börjar 9.15 och under denna kommer ni träffa 3 patienter där ni 

som studenter kommer få 1 patient var att handlägga tillsammans med handledaren. 

Efter lunch har ni ett gruppseminarium, på KOSMOS, som tar upp bröstverksamheten ur en rad 

vinklar och även berör de benigna bröstsjukdomarna. Om tid finns så kommer ni även delta kort vid 

vår multidisciplinära behandlingskonferens under eftermiddagen.  Inför bröstkirurgidagarna 

rekommenderar vi att ni studerar Youtube-filmerna, länkade nedan:  

  

Sektor och Sentinel node: https://www.youtube.com/watch?v=n6XWCpbmHtw      

Mastektomi:   https://www.youtube.com/watch?v=1AwmGrnk-Qs      

Axillutrymning: https://www.youtube.com/watch?v=1gKMtSA6VCY       

Sentinel node: https://www.youtube.com/watch?v=StuUjtXj6u8  

  

  

 

 

 

 



Endokrinkirurgi  

Endokrinkirurgiundervisningen sker på NÄL (Trollhättan).  

Endokrinkirurgiplaceringen innebär två dagar tillsammans med endokrinkirurgiska teamet på NÄL: 

kirurger Francisca Jorna 53412, Alberto Allegra 53535, Helena Hellström 53499 och Edward Lecaros 

53233. 

Måndag och tisdag: 

Samling 7.45 i fikarummet på kirurgmottagningen där sekreterare Marie möter upp er och visar vart 

ni hämtar arbetskläder samt visar er tillrätta. Vanligtvis finns mottagning på måndagar och 

operationer på tisdagar. Kandidater måste vara förberedda redan på måndag för 

kandidatmottagning samt endokrin-seminarium, där de 3 fallen skall dras.  

En av kandidaterna kan assistera vid varje operation. Om det inte finns mottagning samtidigt ska 

de andra under tiden syssla med att titta filmen som finns på CANVAS och titta följande YouTube 

länkar: 

https://youtu.be/j_LPQT5t_88 

https://youtu.be/RfmO9k9neWM 

 

 

Kärlkirurgi  

Under två dagar, onsdag och torsdag, sker undervisning i kärlkirurgi. Båda dagarna samlas ni på 

Kosmos klockan 8.00.  

Ni skall vara ombytta.   Ni kommer att arbeta er igenom Kärlkirurgin genom att öva 

undersökningsteknik, träffa patienter, samt ha seminarieundervisning.  

Mer specifikt schema finns på Skaraborgsdoktor.    

 

Akuten/mottagning i Falköping/inläsning 

Under andra veckan av de kortar kursdelarna (bröst/kärl/endokrin) finns det tre dagar där man inom 

gruppen roterar på tre olika placeringar: 

Dag 1: Följer man med primärjouren och AT-läkaren på akuten, man möts upp på morgonmötet. 

Målet är att varje kandidat träffar en patient på förmiddagen respektive eftermiddagen om möjligt. 

Tillsammans med handledaren, ST-läkare eller AT-läkare, går man igenom 

anamnestagande/undersökningsteknik/bedömning/åtgärd av varje patient. Kandidaten ska 

journalföra akutbesöket (diktera) inkl sköta ev remissförfarande.  

Dag 2: Följer man med till Falköping och går med på mottagningen. Målet är att se vanliga 

allmänkirurgiska patienter på mottagningen och öva praktiska moment som rektoskopi, undersöka 

bråck mm. 

Dag 3: Inläsningsdag i egen regi.   

Särskilt schema meddelas varje grupp via mail inför dessa dagar, kontrollera noggrant att ni vet vart 

ni ska vara varje dag!  

https://youtu.be/j_LPQT5t_88
https://youtu.be/RfmO9k9neWM


Tjänstgöring med jourerna på akuten  

Tjänstgöring med jourerna på akuten:  Ni skall arbeta tillsammans med jourhavande läkare på 

akutmottagningen. Sök upp dem vid passets början. Ett schema finns för Era jourer, byten 

naturligtvis tillåtna men det får inte vara mer än 1 kandidat per jourpass.  

I jourschemat anges ert lokala studentnummer, vilket innebär att det för första omgången studenter 

stämmer överens med GU-studentnumret (student 1 = 1 i jourschemat). 

För andra omgången studenter (grupp 5–8) innebär detta att nummer 1 i jourschemat motsvarar 

student nummer 13 (nr 2 är således studentnummer 14 osv). 

Jourtiderna är kl. 16-21 på vardagar, då börjar vi i rondrummet på avd. 52 (längst ner i korridoren) kl. 

16, var med och lyssna på överlämningen från dagjouren.  

kl. 11-16 samt kl. 16-21 på söndagar går ni direkt till akutmottagningen istället.  

Kandidatarbetet leds under jourpasset av jourhavande kirurg och/eller AT läkare. Tanken är att ni i 

möjligaste mån ska handlägga egna patienter men ni måste naturligtvis rapportera av era patienter 

till primärjouren. Om belastningen på akuten är hög kan primärjour/AT bestämma att ni istället får 

”hänga på” dom. Tar ni egna patienter ska ni sedan rapportera enligt SBAR och försök att tänka 

igenom vad Ni vill föreslå om Ni fick bestämma. När ni dikterar är det mycket viktigt att ni uppger 

vem ni dikterar för (primärjouren!), att ni noggrant dikterar status, vem ni har pratat med samt att 

ni sätter diktatet på HÖG prio, detta för att ni ska hinna få återkoppling på era diktat innan ni går 

hem från jouren.  

Om bakjouren kommer in till sjukhuset för någon aktivitet kan det ibland vara lämpligt att följa 

denne.   

 

 

Övrigt 

Ni är alltid hjärtligt välkomna att vara med på operationer. (OBS! Gäller ej robotsalen, sal 5, där man 

inte får komma in som åskådare). 

Ansvarig operatör avgör om det blir som åskådare eller assistent. Ta helst kontakt med kirurgen före, 

gärna dagen innan, operationen. Om du besöker en operationssal glöm inte att alltid presentera dig 

med namn och att du är läkarstudent när du kommer in på salen. Det är inte alltid lätt att känna igen 

folk särskilt inte operationsklädda.  

För att delta vid en operation är det ett absolut krav att man vet vilken patient som skall opereras 

och varför. D v s du måste på något sätt sätta dig in i patientens sjukhistoria före op. Om du hinner 

läsa på eller fråga någon om grundprinciperna i det operativa ingreppet i förväg får du ut än mer. 

Planerade operationer som man skall/vill vara med på och vet om dagen innan kan förberedas väl 

enligt ovan och du hinner titta över anatomin i det område där ingreppet skall ske. Det bör man 

också göra efter ingreppet.   

  

 

Välkomna till Skövde!  



  

Mvh! 

Fredrik Wisén  

ST-läkare kirurgen Skövde 

fredrik.wisen@vgregion.se 

0500-432734 

 

samt  

 

Per-Anders Larsson 

ÖL/docent kirurgen Skövde 

per-anders.larsson@vgregion.se 

0500-473645 

Studentansvariga kirurgi SKAS  
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