
Välkommen till oss på Neurologkliniken i Skövde! 

Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS). 

VFU-studenter 

Slutenvårdsvecka måndag-torsdag. 

Arbetstid 08.00-16.00 

Neuroavdelning hittar du på Gula gatan plan 7, den heter AVD 77–78, Vi delar 

avdelning med Stroke. 

Vi bedriver högspecialiserad vård inom Epilepsi, hjärntumörer, neuroinflammatoriska, 

neuromuskulära och rörelsesjukdomar. 

Den kliniska placeringen på Neurologiavdelningen sker under handledning av 

överläkare eller specialistläkare i neurologi, detta innebär rondarbete med 

sjuksköterskorna och med patienterna måndag till torsdag. Onsdagarna deltar även 

arbetsterapeut och sjukgymnast i vår rond.  

I dina arbetsuppgifter ingår daganteckningar, inskrivningar vid behov dock kommer vi 

mest att fokusera för att träna på neurologiska undersökningar (minst 3–4 patienter 

under handledning) samt om det finns möjlighet även assistera eller utföra en 

lumbalpunktion. 

På eftermiddagarna planeras sit -in med avdelnings patient för att träna av ta upp 

anamnes, och en mera detaljerad neurostatus, ink. falldiskussioner. Reflexioner om 

dagen osv. 

Vid behov får man följa med neurokonsulten, gå till Stroke avdelning eller en annan 

neurolog på mottagning. 

 

Dag 1 

Kl. 08.15  

Vi möter dig utanför Pressbyrån, precis vid huvudentré och vägleder dig framåt 
 
Alex Aguirre eller någon av våra doktorer tar emot och visar er var ni kan byta om 

och ställa era väskor, visar lokalerna, omklädningsrum osv.   

Vi går igenom veckans program och vi ordnar med inloggningsuppgifter till 

journalsystemet.  

Ert VGR-ID gäller som inloggning till datorerna även här, vi fixar även behörigheter till 

Melior. 

Kl. 8.30–09.00 Neuromöte: Helgrapport. Kort journalinläsning inför ronden 09.15. 

Kl. 09.15-10.15 Avsluter man till rondrapport. Läkare- sjuksköterska- undersköterska. 



Kl. 10.15-12.00 Rondarbete med patienterna, auskultation, remisser, 

daganteckningar, neurologisk status, lumbalpunktion bl. a. 

Kl. 12.00-13.00 Lunch 

Kl. 13.00-14.00 Sit-in med en pat, reflexionstid, Ev anhöriga samtal, tumörbesked. 

Kl. 14:00.14:30 Dokumentation. 

Kl. 14.30-15.00 Fika 

Kl: 15.00-16.00 Sit- in: Pat två + reflexionstid. 

 

OBS!  

Ang dag 2–4 var god se separat schema. 

 Tänk på att ta med ett hänglås till ditt skåp! 

 Ta gärna med en namnskylt om du har! 

 

Klinikens avdelningar: 

 Neuroavdelning: Det finns ca 5–7 vårdplatser för neuropatienter, detta brukar 

variera. Stroke har 12–14 vårdplatser  

 Vi samarbetar dagligen med sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeut, logoped, dietister, kurator. Inklusive med våra 

specialistsjuksköterskor vid behov. 

 Vi delar även plats som sagt med patienter som behöver Stroke kompetens, 

dem sköts av internmedicinare i Skövde.  

 

Övrig information av Neuro sjukvården i Skövde. 

Öppenvård: Våning 2, gula gatan: 

 Här ges i stor sett immunomodulerande läkemedel intravenös dock poliklinisk 

av specialistsjuksköterskor. Till ex. Solu-Medrol, Immunglobuliner, 

Monoklonala antikroppar etcetera. 

Neurologmotagnigen: 

 Mottagningen drivs av både läkare och sjuksköterskor med Neurokompetens 

inom Epilepsi, hjärntumörer, neuroinflammatoriska, neuromuskulära och 

rörelsesjukdomar. 

Konsultverksamhet  

 Daglig konsult, övriga ärende i huset både fysisk eller per telefon samt 
konsultation via telefon till primärvården kl.11.00-12.00 Mån, ons. och fredagar. 

 



 
Praktisk information 

Läkarrum/skrivplats:  

 Det finns ett dikteringsrum på avdelningen på 7:e våningen. 

  Även tillgång till sjukhusets kandidatlokaler, ”Kosmos ”där det finns datorer 

och lunchrum bland annat på plan 2, gula gatan. 

 

 

Sjukanmälan: 

 Det 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 Alex Aguirre 0734164548 alt 0500432253 (om han inte är nåbar 

kontaktas i stället process chef ÖL Caroline Bertills 0702579943 som får 

besluta kring eventuell covidtestning osv 

Omklädning:  

 Särskilda omklädningsrum finns på plan 1 mer info om detta ska ges första 

dagen.  

 

P-tillstånd:  

 Tillstånd för personalparkeringen köps via app Parkera VGR  

 Har du inte fått tillgång till ditt vgr-id ännu får du första dagen parkera på 

besöksparkeringen och betala vanlig parkeringsavgift.  

 

Boende: 

 Boendet i Skövde hanteras av SkaS Skövde. Kontaktperson 

utbildningssekreterare Kerstin Lantz, kerstin.lantz@vgregion.se  tel. 0500-

431038. 

 

Behörigheter:  

 Hanteras av Joanna Wigholm, Medicinsk sekreterare, SkaS- Skövde 

joanna.pe.wigholm@vgregion.se, mobil 072 – 204 45 02 bland annat Melior. 
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Läkare på Neurologen i Skövde är: 
 

 Monika Lyczak, medicinsansvarig, överläkare  

 Marta Nitkowska, avdelningsansvarig överläkare 

 Maria Szeliga-Wczysla, överläkare  

 Tomas Kobayashi, Specialistläkare.   

 Alex Aguirre, Specialistläkare, kandidatansvarig T7. 

 Atheer Al-Fayadh, Specialistläkare   

 Dario Proloscic, Specialistläkare 

 Joanna Ciesielska, Specialistläkare  

 Giovanni Bonaccorso, ST läkare i Neurologi 

 Khaled Rajjo, ST läkare i Neurologi 

 

 

Kontaktpersoner: 

 Du kan ringa, Alex Aguirre 0734164548 alt 0500432253 eller mejla 
(alex.aguirre_robles@vgregion.se , alternativ Monika Lyczak 0725221971 
som är vår ÖL om ni har frågor eller om du behöver hjälp med något!  

 

Litteratur: 

 Grundläggande är boken ”Neurologi” av Dag Nyholm och Joacim Burman, 
upplaga 6 (2020).  

 ”Akut neurologi” av Johan Malm, Lars Johan Liedholm. 

 https://neurophys.gu.se/nihss , här kan man titta både 5 och 20 min film om 
NIHSS, Stroke skala. 

 Filmer om rutinnervstatus finns på neurologikursens Canvas, se Sidor/Filmer: 
Rutinnervstatus (2 st) 

 Svenska Neurologföreningen https://neurologforeningen.org/ 
 
 
 
 
 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Alex Aguirre Robles 
Kandidatansvarig T7  
Specialistläkare i Neurologi och Allmänmedicin  

Skaraborgs Sjukhus i Skövde  
Tfn 0500-432253  
Mobil 0734–164548 
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