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Hej och välkommen till oss på Ögonkliniken, Skaraborgs 

Sjukhus Skövde! 

 
Mitt namn är Kristin Beyer och jag är specialistläkare inom ögonsjukdomar 

samt utbildningsansvarig på Ögonkliniken i Skövde. Här kommer lite 

information som du kan ha nytta av: 

 

Allmänt 

 

Då det kan vara svårt att hitta till Ögonmottagningens konferensrum/ 

bibliotek första dagen träffas vi kl 7:30 utanför Apoteket på entréplan, strax 

innanför huvudingången. Det är viktigt att tiden hålls, då vi inte har möjlighet 

att vänta in. Skulle du av någon anledning bli sen är det viktigt att du hör av 

dig till mig (0500 – 43 26 13) eller till vårdadministratör Siri (0722 – 49 06 68) 

så snart som möjligt. Du får ett aktuellt schema för dina dagar hos oss när vi 

ses på morgonen. 

 

På mottagningen kommer Siri dela ut passerkort, visa runt på mottagningen 

samt visa er vägen till klädförråd och omklädningsrum. Efter ombyte kommer 

ni bli visade till den läkare som ni skall följa under förmiddagen.  

 

Mat 

 

Du kan äta medhavd lunch i vårt fikarum. Kyl och frys samt mikro finns. Även 

kaffe/choklad/te finns. På entréplanet, plan 2, finns det en större matsal, 

Espresso House samt Pressbyrån där det går att köpa mat. 

 

Arbetstider/Arbete 

 

Våra arbetstider är 7:45 – 16:30. Dagen inleds med ett morgonmöte i vårt 

konferensrum/bibliotek. På onsdag kommer du ha en kandidatmottagning i 

grupp om två kandidater och en läkare. Du kommer då träffa egna patienter 

för att kunna öva på anamnes, undersökning, bedömning och behandlings-

förslag samt journalföring. Din placering hos oss avslutas med att vi bjuder på 

en gemensam lunch i restaurangen plan 2 sista dagen kl 12:00. Här kommer 

det finnas tid för utvärdering från båda håll. 

 

Litteratur 

 

Tips på bra litteratur är bl a: 

Ögonboken (Maria Kugelberg, Jan Ygge) 

www.eye.se (Rudolph Hahnenbergers lärobok om ögonundersökningar. 

Denna är publicerad på internet. Mycket bra bok med jättebra illustrationer. 

 

 

http://www.eye.se/
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Ögonkliniken 

 

Kortfattat är vi en klinik med ca 20 - 25 läkare som jobbar i Skövde och/eller 

på de mindre mottagningarna i Lidköping, Falköping och Mariestad. Det finns 

även ögonsköterskor, ortoptister, optiker och undersköterskor som jobbar 

hos oss.  

 

Vi tar bl a hand om barn med skelningar eller andra ögonbekymmer, 

glaukom- och diabetespatienter samt patienter med makuladegeneration  

m m. Vi opererar katarakter, gör ögonplastikingrepp, trabekelektomier och 

andra ögonoperationer samt ger injektionsbehandlingar. 

 

Till sist 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor. Jag och mina kollegor på Ögon-

kliniken ser fram emot att få träffa dig! Vi hoppas att du får en bra placering 

hos oss och att det blir både givande och intressant! 

 

Kristin Beyer 

Specialistläkare/Utbildningsansvarig 

kristin.beyer@vgregion.se 

0500 – 43 26 13 
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