
Till läkarstudenter termin 8 med placering vid Anestesi Skaraborgs 

Sjukhus Skövde/Falköping 

 

Välkommen till Din anestesiplacering i Skövde 

Din placering hos oss på Anestesikliniken är två veckor och omfattar både 

gruppundervisningar och klinisk placering. 

Den kliniska placeringen omfattar salsarbete på operation i Skövde såväl som på sjukhuset i 

Falköping. I din placering kommer du även följa med dagjouren och den anestesiläkare som 

utför bedömningar på den preoperativa mottagningen.  

Klinisk placering gör du dagtid. Du får ett individuellt schema första dagen på din placering.  

OBS! Under placeringen förväntas du genomföra en utbildningsmodul online gällande 

anestesi och blodgaser. Inlogg är gratis och du kan nå hemsidan från valfri plats. 

www.internetanestesi.se 

COVID-19 

Studenter förväntas EJ delta i arbetet kring patienter med bekräftad eller misstänkt Covid-19 

infektion. 

Vid luftvägshantering av patienter finns ökad risk med smitta (såsom vid asymtomatisk okänd 

smitta hos patient eller personal) och riktlinjen är att använda samma skyddsutrustning och 

rutiner såsom övrig narkospersonal.  

FALKÖPINGSDAGEN 

Vid klinisk placering i Falköping kommer du få mängdträning i framförallt maskventilation.  

Du kommer till sjukhuset med hjälp av din Regionen Runt biljett. Den fungerar på västtrafiktåg 

samt SJ regionaltåg och lokaltrafiken. Tåg utgår från stationen i Skövde, i Falköping kan du 

därefter ta bussen till sjukhuset alternativt gå (ca 15 min), exakta uppgifter kan du hitta på 

vasttrafik.se. 

Operation ligger på våning 2. 

Kontakt nummer till vederbörande narkosläkare där är 0515-87311.  

Arbetet startar ca 0730. 

TIPS: Buss 300 går från resecentrum Skövde och går direkt till sjukhuset i Falköping 

och kommer fram i passande tid. 

 

 

 

http://www.internetanestesi.se/


Gruppundervisningen äger rum måndagar på Kosmos med start kl 0830.  

Torsdagar äger undervisning/redovisning patientfall rum på Kosmos med start kl 0830 

I din placering ingår också ett självständigt arbete kring ett patientfall varje vecka, se 

nedan. 

 

Samling måndag, vecka 1:  

Vi samlas på Kosmos kl 0830 om ingen annan uppgift ges. 

Tider, kläder, lokaler 

Måndagar: 0830, Kosmos, Gröna kläder (eftermiddag) 

Tisdagar: 0730, Konferensrummet Op (Alt op Falköping se sep info), Gröna kläder 

Onsdagar: 0730 Konferensrummet Op, (Alt op Falköping se sep info),Gröna kläder 

Torsdagar 0830 Kosmos, civila kläder. 

Fredagar: Undervisning Göteborg. 

Måndag-Onsdag: Slutar ca 15. 

Torsdagar: Slutar kring lunch. 

POU i första veckan fokuserar på ett anestesifall  

Under första veckan väljer Du ut ett anestesipatientfall, som Du skall kortfattat redogöra för vid 

gruppundervisningen på torsdagen. Fokus är på riskfaktorer. 

Redogörelsen ska omfatta preop utredning och bedömning, premedicinering, anestesiteknik, 

övervakning, per- och postoperativt förlopp etc.  

Ta med fotokopior på väsentliga data (avidentifierat, förstörs efteråt). Läs allt Du hittar 

angående anestesimedel och teknik, som är applicerbart för just Ditt fall. Förklara varför Du 

handlade patienten, som Du gjorde. Redovisningen sker muntligt inför dina studiekamrater, 

samt skriftligt (½ A4) som lämnas in till handledaren.  

Målet med fallet är att knyta ihop veckans tema. Hur bedömer vi risker inför anestesi, vilka 

metoder finns, vad är för och nackdelar med olika anestesityper och hur väljer vi bäst strategi? 

POU andra veckan fokuserar på ett IVA-fall  

POU inleds med besök på IVA och ”rond” med lärare, som visar hur man undersöker och 

bedömer sviktande vitalfunktioner hos en patient. Patienten som du skall presentera kan 

antingen vara en av de du möter under måndagens IVA rond alternativt som du möter under 

din jour. Fokus är på svikt av vitala funktioner så patienten behöver inte vara kirurgisk patient 

utan kan även vara medicinsk, t.ex. en sepsis. 

Presentationen innebär att du skall beskriva vad kom patienten in med till sjukhuset, hur 

sviktade den, vad gjorde man åt det, varför hamnade patienten på IVA och vad gjorde man 

med patienten där? 



Efter fallet diskuterats skall du beskriva hur du skulle rapportera fallet till en IVA-jour om du var 

den jourhavande läkaren som begärde hjälp angående patienten med sviktande vitalfunktion 

enligt SBAR. 

Målet med fallet är att knyta ihop veckans tema om svikt av vital funktion, hur upptäcker man 

att en patient är kritiskt sjuk, hur kan man påbörja behandling, vad är syfte/funktionen med IVA 

och hur rapporterar man en kritiskt sjuk patient på ett adekvat sätt? 

Utöver detta skriftlig redovisning (1 A4-sida) som lämnas in till handledaren. 

PU Ledarskaps-/Etikreflektion 

Varje torsdag kommer ca 45 min ägnas åt PU. Tema vecka 1 är ledarskap och här skall du 

presentera en reflektion kring någon typ av ledarskapssituation som du upplevt under din 

placering. Fallet behöver inte vara kirurgiskt utan kan vara vilken situation som helst. 

Exempel på fall som diskuterats tidigare är akutlarm, HLR-situationer, bemötande under rond, 

erfarenheter från simuleringar. 

Vecka 2 skall du presentera en reflektion kring någon typ av etisk frågeställning som du upplevt 

under din placering. Uppgiften är att du skall kunna de fyra etiska principerna och kunna diskutera 

fall utifrån dessa. Exempelvis är det rimligt att vårda en patient mot dennes vilja om patienten är så 

dålig att den inte kan uppfatta att den är sjuk? Vad är rimligt att göra med en patient beroende på 

sjukdomshistorik? Uppgifterna behöver inte lämnas in skriftligt. 

Jourtjänstgöringen 

Jourlista finns på IVAs läkarexpedition. Skriv upp dig i tid då det på kliniken finns både AT-

läkare och randare för andra kliniker som också går med jourer. Jouren börjar kl 15 och löper 

för studenter fram till kvällen, i praktiken runt 21-22 tiden. Om man vill stanna hela natten går 

det bra. Väljer du att gå med jouren på helgen finns 2 pass: 09-19 alt 19-09.  

För godkänd placering krävs närvaro och att alla delmoment på tjänstgöringskortet är 

uppfyllda. Tjänstgöringskortet och utvärdering inlämnas till din lärare sista torsdagen 

vecka 2.  

Läraren skriver på ditt tjänstgöringskort på din placering, detta sker den sista torsdagen.  

Det står Dig fritt att byta jourer och hela veckoplaceringar med Dina gruppkamrater.  

Vid frågor eller problem angående schemat, placeringen, handledare, handledning, vänd dig 

till: Joel Wallén 0500-478773 alternativt Kerstin Lantz 0500-43 10 38. 

Vid frågor som uppstår under din placering hos oss, vänd dig då i första hand till din närmaste 

lärare. 

Vid akuta problem (sjukdom etc.) utanför arbetstid ring eller skicka sms:  

Joel Wallén 070-7782202 

Varmt välkommen till anestesiplaceringen!  

Joel Wallén 

Delkursansvarig Anestesi, Skaraborgs Sjukhus Skövde 


