
Checklista kir/an Skövde Alexandra/Oona 2016-07-11 

Kirurgi i Skövde 

Här följer förslag på saker du kan göra för att få en ännu bättre 
placering. Mest handlar det om att ta eget initiativ! Den här texten är 

skriven av tidigare studenter som varit i Skövde till framtida studenter i 

Skövde, så tänk på att dubbelkolla med handledarna:) 
 

I början: 
-om du gillar struktur, läs (kanske t.o.m. skriv ut) studiehandledningarna 

-njut av samhörigheten på Kosmos, prata med de andra studenterna och AT och 

få tips om sjukhuset och staden 
- Kika på: fokus ->K2 ->läkare ->introduktion till läkare ->akut buk 
 
KUA 

-Gör en plan med veckans handledare redan på måndagen vad ni vill få ut av 
veckan, vilken nivå ni vill ligga på och hur mycket feedback ni vill ha! Använd 

whiteboarden och skriv upp olika samtalsämnen (miniföreläsning beroende på 

handledare) inför veckan t.ex. skillnaden cholangit/cholecystit. 
-Läs den fantastiskt kortfattade pärmen på akutexpeditionen med de 9 vanligaste 

akutbuk-tillstånden. 
-Ta en kopp kaffe med sjuksköterskorna och berätta vem du är och att du gärna 

vill lära dig av dem! Hör dig även för om de andra vårdarna t.ex. stomisköterskan, 

sjukgymnasten, undersköterskan och andra har lust att utbilda dig med sina tips 
och tricks! Samarbeta med ssk-studenter. 

-Lär dig lite såromläggning, hur ser ett normalt medellinjessnitt ut dag 2? 
-Våga handlägga, t.ex. ring konsult, ge besked osv. 

-Följ med pat. på diverse undersökningar 
-Be AT-läkare att hämta dig på intressanta saker! 

-Placeringen för att bli mästare på att känna på bukar! 

 
GIK 

-Förstå veckans schema, mottagningen kan vara enda chansen till rekto-
/proktoskopi. 

-Proktoskopi: Håll instrumenten, sätt ihop dem, gör så mycket som möjligt själv. 

-Färska upp internmedicinska diffdiagnoser (pleurit, LE, AKS...) 
-På operation: se minst en av varje av de vanliga operationerna (cholecystektomi, 

ERCP, gastric bypass) och kanske någon kolektomi, rektumamputation, 
analfissur/-abcess, innan du ger dig på udda fåglar! På dagkirurgin i Lidköping 

kommer du kunna se fler vanliga op t.ex. bråck, hemorrojder. Ta chansen att gå 

med på op på jouren för att se appar :) 
-Stå i såret! ”Kräv” att få suturera, ibland blir det inte så många chanser. 
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ANESTESI 

-fantastiska lappar att följa redan, men tänk på att sätta nålar när tillfälle finns. 

Säg till SSK att du vill sätta nålar, katetrar, sonder, luftvägar, dra läkemedel och 
koppla dropp. Säg till läkarna att du vill sätta artärnålar, spinaler och luftvägar. 

Sätt nålar på dagkirurgen 7.00 
-Om du vill och får kan du ha parallellsökaren 6400 så kan du springa med på 

larm! 
-Använd ultraljud! Låna ultraljudet och kör på varandra om ni är intresserade! 
 

PEBB 
-Endokrin: lär dig thyroidea (anatomi, funktion, anamnes, status), ultraljuda och 

stå i såret på thyroidea/parathyroidea-op. På MDK: för att behålla fokus läs på en 
av patienterna innan och sitt så att du hör vad som sägs om denne, diskutera 

gärna med handledaren efteråt, drick två koppar kaffe före. 

-Kärl: kolla på kärlkartläggning på fyslab, öva ordentligt på ABI så att du sedan på 
mottagningen kan göra det själv. På mott: ha en claudicatio- och en veninsuff-pat, 

handlägg dem självständigt, även lämna besked. Få feedback. Skövde är lite 
annorlunda inriktat på kärl än SU, det är okej inför tentan, men läs på mer om 

carotis själv. 

-Bröst: OBS lär dig hantera, diskutera och möta oron kring bröstcancer. Vilken 
klump i vilken ålder.  Lär dig statistiken, screeningen, symtomen, metastaseringen 

och operationen så att du kan svara oroliga pat och fixa tentan. 
-Dagkirurgi: stå i såret så mycket som möjligt, även om det innebär urologisk 

kirurgi istället för att trängas på en bråckop. Suturera! Fokusera inte så mycket på 
rundvandringen, håll fokus på operation istället. 

 

JOURERNA 
-Ta egna patienter, suturera och BEDÖVA själv, följ också med primärjouren (akuta 

op) 
-Håll sköterskorna uppdaterade. Samarbete med ssk-studenter på gång. 

 

ÖVRIGT 
-Saker du får flirta med sköterskorna om på alla avdelningar: PVK, dra läkemedel, 

katetrar, sond, ha koll på alla drän, vätskor och dess färger. 
-Lämna ditt nummer ofta och till alla, särskilt på KUA/op (de ringer vid start) 

-Ta varje suturtillfälle! 

-Hör med Lisa på preop (sal 19) för att få ”gamla” suturinstrument med hem 
-Det läkare och SSK tycker är banalt är ofta fantastiskt kul för studenter, informera 

om det! Så blir alla nöjda! 
-Våga fråga, våga ta initiativ! På SkaS finns det oftast utrymme för 

detta:) 
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Checklista på praktiska saker du kan ha möjlighet att göra/vara med på 

under dina placeringar 
 

Anestesi 
□ Syrgasgrimma 
□ Syrgas på mask 
□ Ventilera m Rubens 
□ Svalgtub 
□ Kantarell 
□ Larynxmask 
□ Intubera 
□ Söva 
□ PVK 
□ Artärgas 
□ Artärnål 
□ Spinal 
□ Dra läkemedel 
□ Ge läkemedel 
□ Blanda läkemedel 
□ Koppla/starta dropp 
□ Koppla upp pat 
 □   Blodtryck 
 □   EKG 
 □   Pox 
 □   BIS 
 □   TOF 
 
KUA 
□ Bukstatus 
□ Procto-/rectoskopi 
□ Stomi-koll 
□ Såromläggning 
□ Vätskeordinering 
□ Bråckpalpation/reponering 
□ Gastroskopi 
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GIK 
□ Bukstatus 
□ Per rectum 
□ Procto-/rectoskopi 
□ Cholecystektomi 
□ ERCP 
□ Gastric bypass 
□ Kolektomi 
□ Analabscess/-fissur 
□ Rektumamputation 
□ Appendectomi 
□ Bråckoperation 
□ Stomiuppläggning 
□ Mammarkirurgi 
□ (Splenektomi) 
 
PEBB/KÄRL 
□ Thyroideastatus 
□ Thyroideaop 
□ Parathyroideaop 
□ ABI 
□ UL-kartläggning kärl 
□ Varicerop 
□ (AV-fistel-op) 
□ (Aneurysmop) 
□ (Ingrepp på IVC) 
□ Veninsuff-pat 
□ Claudicatio-pat. 
□ Genomgång av mammografi 
 med rtgläkare 


