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Välkomna till Kirurgiska kliniken, Visby lasarett.

Kirurgkliniken har verksamhet på vårdavdelning (C3), mottagning, endoskopienhet och
operationsavdelning. Kirurger deltar också i arbetet på Akutmottagningen dygnet runt. Vid
kliniken bedrivs ett brett allmänkirurgiskt arbete i form av gastrointestinal kirurgi,
bröst/endokrinkirurgi, kärlkirurgi och urologi. Vid kliniken finns 14 specialister, 6 STläkare/legitimerade vikarier och 6-7 AT-läkare
Verksamheten vid kirurgkliniken i Visby har en tydlig prägel av vardaglig kirurgi både vad gäller
planerade och akuta åtgärder. Akut omhändertas alla typer av tillstånd med hänsyn till det
utsatta läget på en ö. I den planerade verksamheten görs primär utredning av de flesta
sjukdomstillstånd varav flertalet också senare opereras på kliniken. En placering vid
kirurgkliniken innebär därmed för dig som student att du på mottagningen träffar på patienter
med de vanligaste kirurgiska sjukdomarna som t.ex ljumskbråck, gallstenssjukdom eller
proktologiska besvär liksom på avdelningen har stor möjlighet att se patienter med appendicit,
divertikulit eller gastrointestinal blödning.
Under dina två veckor i Visby tilldelas du en huvudansvarig läkare för hela din placering. Du får
ett personligt schema och kommer att tjänstgöra på mottagning, endoskopi och vårdavdelning
med olika handledare under de olika tjänstgöringspassen. En dag och en kväll är avsatt för
tjänstgöring på akutmottagningen. Möjlighet att ändra i schemat finns utifrån t.ex önskemål om
att följa en patient men gör i så fall alltid en avstämning med dina handledare.
Arbetstider för läkare är månd – torsd 07:30 – 16:30 och fredag 07:30 – 14:00.
Jour/morgonrapport äger rum i Aulan i entréplanet 07:30. Röntgenrond är månd. - tisd. 08:00,
torsd 08:30 och fredag 08:00. Därutöver finns flera specialronder via videolänk med Stockholm
flera dagar i veckan.
Beroende på Covid-pandemin är deltagarantalet vid de olika rapporterna och ronderna för
närvarande begränsat och istället förs diskussion digitalt med de läkare som inte kan delta
fysiskt.
På morgonen första dagen för din placering ska du 07:30 söka upp chefssekreterare Jennie
Karlsson som finns vid kirurgens läkarexpeditioner plan 4, Hisshall C. Du får då hjälp med
passerkort, arbetskläder och schema. Eftersom alla dörrar är låsta måsta du ringa Jennie på tel.
070-788 77 96 när du befinner dig utanför läkarexpeditionerna så kommer hon och öppnar.
Introduktion till journalsystemet TakeCare får du likaså på förmiddagen när du kommer.
Vi hoppas på en givande placering.
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