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Välkomna till Infektions- och lungenheten Visby
Gotland är en liten ö och vi är därmed en liten enhet men med ett brett arbetsområde då vi
handlägger infektionssjukdomar och lungsjukdomar. Hos oss arbetar specialistläkare och
ickespecialister på positioner enligt roterande schema. Tre läkare är avdelningsplacerade och
sköter inneliggande patienter på A2 (14 vårdplatser) och på lånade platser på övriga sjukhuset.
Två läkare sköter akuten dagtid, den ena som konsult och bakjour (rondar också IVA samt
ordinerar cytostatika på onkologdagvården), den andra ansvarar för akutens inflöde av
infektions och lung-patienter. Infektionsläkare handlägger ”akutpatienter” på akutmottagningen
t o m 17:00 då medicinjourkedjan blir primärjour för Infektions- och lungenheten och vår
nattjour blir beredskapsjour i hemmet. Resterande läkare i tjänst har mottagningsvecka
alternativt administrativ tid. Infektions och lungmottagningen ligger i anslutning till
Infektionsavdelning A2 på plan 2. Där finns en blandad mottagning för remisser och
uppföljning infektions- och lungpatienter, allergimottagning, hyposens.behandlingar
sköterskemottagning med möjlighet att mäta lungfunktion med vitalograf, CPAP-utprovning,
uppföljning blodsmittor, rådgivning etc. På tisdagseftermiddagar finns tidsbokad
resevaccinationsmottagning. På tisdagar har vi också tid för elektiva bronkoskopier som någon
av oss gör på Endoskopimottagningen plan 4. Eftersom vi är en liten ort är patientinflödet
ojämnt och det är ibland överbokat på bronkoskopin, ibland inte bokat alls.
Läkarnas arbetstider är 07:30-17:00 mån-torsdag, 07:30-11:30 fredag om ej är jour.
Ni brukar mötas upp av Sandra Staf som visar er till avdelning A2. Handledare blir någon av de
avdelningsplacerade läkarna och det kan därmed vara så att du har olika handledare varje vecka.
Vem som blir handledare bestäms när du kommer till avdelningen!
Nedan finns vårt ”ram-schema”. Du följer/samarbetar med avdelningsplacerad läkare, i
schemat ”Avd dr” och positioner i fet stil!
Måndag
08:00-08:15 Läkarmöte
medicinvinden plan 5 Alla!
08:15-09.00 Jourrapport avd A2,
alla.
09:00- Rond Avd dr
09:00-- Allergimott

Tisdag
07:30-09:00
Bronkoskopi
08:15 Jourrapport
alla utom bronk
08:30 Rond Avd
dr
09:00—Mott dr
mottagning
10:15 Fika
Avd/mott/jour

Onsdag
07:3008:15Telefontid
08:15Jourrapport
08:30 Rond Avd
dr
09:00 –Allergimott
09:00-Mottagning
10:15Fika
Avd/mott/jour

Torsdag
08:00-09:00
Läkarrond
09:00- Rond Avd
dr
09:00 Mott dr
mottagning

Fredag
07:30-08:15
Telefontid
08:15Jourrapport
08:30 Rond

10:15 Fika
Avd/mott/jour

10:15 Fika
Avd/jour
Arb.tid till kl 11:30

LUNCH
13:30 Röntgenrond

LUNCH
Avd/mott/jour
13:30Vaccinationsmott

LUNCH
Avd/mott/jour

14:30 avd.arb /telefontid/jour

Avd/mott/jour

Avd/mott/jour

LUNCH
13:00-13:45
Internutbildning
(beroende på
ämne kand med),
13:45
Röntgenrond
Avd/mott/jour

10:15 Fika på A2
10:30 Avdelningsarbete/jour/mott
11:00 Mott dr Diabetsfotmott

Vi ska göra vårt bästa för att du får möjlighet att plocka ut så mycket ”matnyttigt” som möjligt
ur det vår kliniska vardag kan erbjuda. Hur vi lägger upp veckorna bestämmer du tillsammans
med oss. Du kan utöver ramschemat avsätta tid för att gå med sköterskor på
avdelning/mottagning, använda Kliniskt Träningscenter, läsa in dig på inneliggande patienter så
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du kan hålla i ronder, undersöka inneliggande patienter utanför rond etc. Du måste själv ta
ansvar för att med vår hjälp se till att du får ut så mycket som möjligt av tiden här.
Vi hoppas du ska trivas!
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