
Mer utförlig info angående GIK-placering. 

 

Nedre gastro 
 

Nedre gastropatienterna ligger oftast på avdelning 51 och patientklientelet består till stor del av 

nyligen opererade (exv efter kirurgi för kolorektalcancer), patienter som fått krångel efter operation 

(anastomosinsufficiens, infektioner mm) samt patienter med spridd cancersjukdom.  

Under er placering vill vi att ni ska få en känsla för vilka patienter som vårdas på en 

kolorektalavdelning och observera patienterna vårdförlopp. Eftersom de flesta patienter som ligger 

inne är väldigt sjuka och ofta mycket komplexa kan det ibland bli svårt för er att hänga med i ronden 

– hejda oss då och var inte rädda för att fråga om ni inte förstår.  

Ett sätt för er att bli mer delaktiga är att be att få lite särskilt ansvar för ett par patienter som ni 

sätter er in i ordentligt – och kanske tillochmed få hålla i ronden för!  

Vi vill att ni är med på åtminstone en hel rond. Be efter ronden att få skriva ett par 

rondanteckningar/remisser/slutanteckningar som kan fördelas till er. 

 

Under veckan kommer det också att finnas mottagningar att gå med på. Dessa ligger på måndagar 

och torsdagar men exakta tider kan variera, så kolla med avdelningsansvarig läkare vilka 

mottagningar som finns i schemat. ST-läkarna har ofta bråck och rektoskopier (hemorrojder, 

analfissurer) på sina mottagningar. Cancermottagningarna är också bra att gå med på. Ni får gärna 

också gå med på skopimottagningen. 

Vi vill helst bara ha en kandidat med oss per mottagning så där får ni fördela er. 

 

Tisdagar och onsdagar är operationsdagar. Under dessa kommer ni få delta, men det är operatören 

som avgör om ni får vara intvättade eller inte. Se till att ni kollar upp vilka operationer som är 

aktuella och läs på patienterna! Läs på om anatomin i området och om möjligt även om själva 

ingreppet så kommer ni hänga med bättre!  

 

Övre gastro 
 

Övre gastropatienterna ligger huvudsakligen på avd 52. Här ligger också operationsfall, palliativa 

patienter samt patienter med komplikationer till sjukdomstillstånd/operationer i övre delen av GI-

kanalen. Även här vill vi att ni ska få en känsla för vilka patienter som vårdas på en övre gastro-

avdelning och observera deras vårdförlopp. Eftersom de flesta patienter som ligger inne är väldigt 

sjuka och ofta mycket komplexa kan det ibland bli svårt för er att hänga med i ronden – hejda oss då 

och var inte rädda för att fråga om ni inte förstår.  

Ett sätt för er att bli mer delaktiga är att be att få lite särskilt ansvar för ett par patienter som ni 

sätter er in i ordentligt – och kanske tillochmed få hålla i ronden för!  

Vi vill att ni är med på åtminstone en hel rond. Be efter ronden att få skriva ett par 

rondanteckningar/remisser/slutanteckningar som kan fördelas till er. 

 

Under veckan kommer det också att finnas mottagningar att gå med på. Dessa ligger på tisdagar och 

fredagar men exakta tider kan variera, så kolla med avdelningsansvarig läkare vilka mottagningar 

som finns i schemat. Cancermottagningarna är bra att gå med på liksom inskrivningsmottagningen 

för obesitaskirurgi. Ni får gärna också gå med på skopimottagningen. Tisdagar och torsdagar (oftast) 

finns det också ERCP-mottagning som ni också kan få delta i. 



Vi vill helst bara ha en kandidat med oss per mottagning så där får ni fördela er. 

 

Måndag, onsdag och torsdag är operationsdagar där ni är välkomna att delta. Operatören avgör om 

det blir intvättat eller inte. Se till att ni kollar upp vilka operationer som är aktuella och läs på 

patienterna! Läs på om anatomin i området och om möjligt även om själva ingreppet så kommer ni 

hänga med bättre! 

 

 

Gemensamt för övre och nedre 
 

På tisdag och torsdagseftermiddagarna har ni (oftast) seminarier. Till sista seminariet på KUA/GIK 

(akut GI-kirurgi) ska ni själva presentera ett intressant och lärorikt autentiskt akutkirurgiskt fall som ni 

träffat på under era fyra veckor. Tänk till för varje patient ni träffar om det kan vara ett bra fall till 

detta seminarium! 

 

Vi vet att GIK-veckorna ibland kan upplevas lite ”ostrukturerade” eftersom det inte framgår i schemat 

exakt vem som ska vara placerad var och när. Vi har medvetet gjort så för att ni själva ska få styra lite 

vad ni helst vill se och vara med på. Dessutom ser ”utbudet” av mottagningar och operationer olika 

ut varje vecka.  

Se till att ni måndag morgon (och vid behov varje morgon!) har en genomgång med 

avdelningsansvarig läkare hur veckan ser ut – vilka mottagningar finns? Vilka operationer? Vem är 

med på vad? Då kommer sannolikt veckan kännas mer strukturerad. Ni har självklart också ett eget 

ansvar att ta reda på vad som händer just den dagen! 

 

Har ni tid över – läs på teori, förbered fallpresentation, kolla filmer på Örebros Universitetssjukhus 

hemsida (http://www.remittent.se/sv/Videoarkiv/ ), läs akutkompendiet på FOKUS 

(http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Omraden-Nya-Fokus/K2/Lakare/Introduktion-

lakare/) eller ring till avdelningsansvarig läkare och hör vad som händer (se till att få dennes 

telefonnummer!) 

 

Veckorna på GIK blir så bra som ni gör dom! 
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