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Välkommen till verksamheten onkologi och palliativmedicin i Visby!
Vår klinik består av en slutenvårdsavdelning med 10 platser, en kombinerad
mottagning/behandlingsavdelning samt ett palliativt team. Vi finns på entréplanet, trapphus A.
På slutenvårdsavdelningen vårdas onkologiska patienter i alla sjukdomsstadier. Den bemannas
av 1-2 doktorer med palliativ inriktning.
Mottagningen bemannas av 1 – 2 onkologer 3-4 dagar per vecka.
Behandlingsavdelningen, som delas med hematologen och lungmedicin, behandlar i genomsnitt
ca 15 patienter per dag. Där ges ett brett spektrum av behandlingar - cytostatika, antikroppar,
bisfosfonater, blodtransfusioner mm. Däremot finns ingen möjlighet att ge strålbehandling på
Gotland varför patienterna remitteras till Stockholm för detta.
Vi är 8 specialister på sektionen plus 2 ST-läkare, alla med lite olika tjänstgöringsgrad i onkologi
respektive palliativmedicin.
Under din vecka hos oss planerar vi placeringar på avdelning, palliativa teamet och
onkologmottagning/dagvårdsavdelning där du får gå dubbelt med såväl sjuksköterska som
läkare. Detta för att få en möjlighet att se och delta i så många moment som möjligt utifrån din
kursplan och checklista. I mesta möjliga mån erbjuder vi också att du får ha en egen
mottagningspatient på torsdagen.
Beträffande obligatoriska moment är alla mål möjliga att uppfylla under veckan utom
benmärgspunktion som i Visby görs av hematologerna. Vad beträffar rekommenderade
moment har vi ingen möjlighet att erbjuda erfarenhet av strålbehandling. Tappningar – buk,
pleura – görs oftast ultraljudslett via vår röntgenavdelning och om tillfälle ges är det möjligt att
följa en patient dit, likaså för biopsitagning.
Översiktsschema:
Måndag – Palliativa Teamet
Tisdag – Avdelningsarbete/rondskola inkl. teamkonferens
Onsdag – fm. avdelningsarbete/rondskola, em. benmärgsprov/dagsjukvård
(OBS! onk-kir-rtg.konferens onsdag 07:40-08:00 trapphus C plan 4)
Torsdag – onkologmottagning
Doktorernas arbetstid är 8.00 – 16.30 må,tis,tors, fre, 07:40-16:30 ons.
Vi börjar dagen med morognmöte 08:00 i avdelningens dagrum/personalrum förutom på
onsdagar då vi är i ett konferensrum på plan 1.
För mer allmän information om vistelsen i Visby hänvisas till övriga handlingar.
Förhoppningsvis kommer veckan att bli omväxlande och givande.
Varmt välkommen!
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