Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF

Rutin

Utbildning läkare

Verksamhetsövergripande dokument

Välkomna till Gotland, Visby lasarett och särskilt varmt välkommen till
oss inom verksamhet Obstetrik och gynekologi.
Hos oss arbetar ca 7 specialister och 3 ST-läkare samt en vik läk innan AT. Utöver det har vi
ofta ST-läkare i allmänmedicin placerade hos oss.
I och med vår unika situation på en ö bedriver vi både jourverksamhet och
avdelningsverksamhet dygnet runt samt mottagningsverksamhet för mödravård,
ungdomsmottagning och primärvårdsgynekologi på Gotland. Vi hoppas därmed kunna ge dig
en bred bild av specialiten Gyn/obstetrik.
Introduktion

Första dagen av din placering hos oss kommer du mötas upp av en av våra sekreterare. Vid
förlossnings entrén på Visby lasarett kl 07.45 (bakom akuten) om inget annat anges. De hjälper
dig med arbetskläder, omklädningsrum och passerkort.
Du kommer sedan bli visad till Gynekologisk mottagning där du får en introduktion kring
schemat och din placering hos oss.
Schema

Ni kommer finnas med i vårt schema och gå dubbelt med olika läkare på avdelningen,
mottagningen, mödravården och som jour. Arbetstiden är 08:00-16:30. Eftersom vi är väldigt
få och har varierande schema så finns det ett preliminärt förslag på schema, som dock kan
behöva anpassas till både verksamheten och även dina personliga intressen i just vår
verksamhet.
Ta gärna upp med läkaren du går med vilka förväntningar/farhågor du har inför placeringen, i
vilken mån du vill gärna själv.
Mål är att vara med:
Måndag: MVC förmiddag, förlossning med barnmorska eftermiddag.
Tisdag: mottagning förmiddag och eventuellt ultraljudsmottagning eftermiddag.
Onsdag: Skugga jourläkaren på akut Gyn och förlossningen
Torsdag: Operation/avdelningsarbete.
Kontakt

Verksamhetschef för verksamhet Obstetrik och gynekologi Åsa Hedqvist
asa.hedqvist@gotland.se
Studierektor Nina Betzler
Chefssekreterare Jennie Karlsson
jennie.karlsson@gotland.se
Telefon: 0498-26 86 08 mobil: 070-788 77 96
Ordinarie arbetstid vardagar 08.00-16.45.
Sjukanmälan

Sker till sekreterare inom obstetrik och gynekologi på telefon 0498-26 82 07 gärna före kl 08:00
samt till Jennie Karlsson senast kl 08:15.
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