Skövde, juni 2019

Hej och välkommen till oss på ögonkliniken på Skaraborgs sjukhus i
Skövde!
Jag heter Kristin Beyer, specialistläkare inom ögonsjukdomar, och är utbildningsansvarig i
Skövde på ögonkliniken.
Allmän information:
Vi börjar på morgonen kl 7.45 med morgonmötet i ögonklinikens konferensrum/bibliotek på
vån 1 i hus 28. Då det kan vara svårt att hitta till oss första dagen och då ni kommer att
behöva passerkort för att komma in kommer vi mötas kl 7.30 utanför apoteket på våning 2
(bara några meter efter ni har kommit in genom huvudingången). Tacksam för att ni är i
tid. Därifrån visar jag er vägen till ögonmottagningen, vi hämtar kläder på vägen, ni kan byta
om och ni får era passerkort samt nycklar till omklädningsskåpen.
Ni kommer att gå bredvid med en doktor som kan vara ST-läk eller specialist och som ni
träffar i biblioteket. Schema för det är bifogat separat. Något enstaka pass kan man också få
gå med en ögonsköterska, optiker eller ortoptist.
Lunch kan ni äta antingen i matsalen på plan 2 (finns även Espresso House) eller om ni har
medhavd mat i vårt fikarum i personaldelen bakom ögonmottagningen, precis bredvid
biblioteket. Mikrovågsugnar finns.
Våra arbetstider är 7.45-16.30. På onsdagar har vi oftast läkarmöte på eftermiddagen, då
kommer vi att ha kandidatmottagningar i 2 grupper med 2 stycken kandidater och en
ögonläkare per grupp. Ni kommer då träffa egna patienter för att kunna öva på anamnes,
undersökning, bedömning och behandlingsförslag samt journalföring.
Kortfattat är vi en klinik med ca 20 doktorer som jobbar i Skövde eller på de mindre
mottagningarna i Lidköping, Falköping eller Mariestad. Det finns ögonsköterskor, ortoptister,
optiker och undersköterskor som också jobbar på mottagningarna. Vi tar bland annat hand om
barn med tex skelningar eller andra ögonbekymmer, glaukom- och diabetespatienter och
patienter med makula- degeneration. Varje år opererar vi drygt 2000 katarakter, gör
ögonplastiker, trabekelektomier och andra ögonoperationer och ger injektionsbehandlingar.
Jag hoppas att ni får en bra placering hos oss och att det blir givande och intressant!
Litteraturtips inför placeringen:
- ”Ögonboken” (Maria Kugelberg, Jan Ygge)
- www.eye.se (Rudolph Hahnenbergers lärobok om ögonundersökningar som är
publicerad på Internet, jättebra med illustrationer etc !)
Eran placering hos oss avslutas med en gemensam lunch ihop med mig i biblioteket på
torsdag ca kl 12.00. Här kommer det finnas tid för utvärdering från båda håll. Vi bjuder på en
matig sallad.
Hör gärna av er om ni har frågor.
Jag och hela kliniken ser fram emot att träffa er på ögonkliniken i Skövde!
Kristin Beyer, Kristin.Beyer@vgregion.se

