
  MR 2013-09-12 

Välkommen till akutmedicinkursen på Skaraborgs sjukhus Skövde! 

Under två veckor kommer du vara på placerad på vår medicinska akutvårdsavdelning, MAVA 

(avd 31) och på medicinakuten. På MAVA kommer du att delta i rond av patienter och på 

medicinakuten kommer du att ges möjlighet att handlägga egna patienter. All undervisning 

sker tillsammans med särskilt avsatta handledare. 

Medicinakuten i Skövde har nästan 15000 patientbesök per år, vilket innebär ett stort och 

varierat patientflöde som och ger dig möjligheter att se och handlägga många olika akuta 

internmedicinska tillstånd. Vår ambition är att du under dina veckor hos oss ska få en god 

inblick i handläggningen och diagnostiken av de vanligaste symtomen på medicinakuten och 

deras bakomliggande sjukdomar. Vi lägger också stor vikt vid att du ska utvecklas i rollen 

som läkare. Som en del i detta kommer därför också att få handledning kring de olika sociala 

och etiska problem som du kommer att möta under din placering. 

Utöver den kliniska undervisningen ingår även seminarier med symtombaserad 

fallundervisning tre gånger per vecka samt ett seminarium i professionell utveckling. Du 

kommer också att få lära dig avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) och träna på olika 

praktiska färdigheter på akuten. Det sistnämnda innefattar bland annat att koppla upp patienter 

på övervakningsutrustning, ge syrgasbehandling, sätta intravenös nål och koppla dropp samt 

att sätta urinvägskateter. 

Du kommer i början av din placering att få en fördjupningsuppgift att redovisa sista dagen, 

som du sedan får feedback på från kursansvarig och dina medstudenter. Tid för förberedelse 

inför denna redovisning och inläsning inför fallseminarierna kommer att finnas avsatt i 

schemat. 

Om akutmedicinkursen är din första placering i Skövde under invärtesmedicinkursen kommer 

du att få ett välkomstbrev av studierektorsverksamheten men en kallelse till introduktion 

första förmiddagen på din placering. Har du redan varit placerad i Skövde under kursen 

samlas vi på Kosmos klockan 08.00 för introduktion med genomgång av kursupplägg och 

lärandemål samt rundvandring på MAVA och akuten. 

Fall till seminarieundervisningen och undervisningsmaterial till utbildningen i A-HLR delas 

ut fösta kursdagen. Du förväntas läsa in dig på fallen inför varje seminarium och göra ett 

förberedande web-baserat kunskapstest inför utbildningen i A-HLR. 

Principschema för akutmedicinplaceringen finns upplagt på GUL. 

Vid frågor, sjukdom eller annan frånvaro kontakta delkursansvarig, kurskoordinator Kerstin 

Lantz eller den lärare som du ska gå med för dagen. 


