VÄLKOMMEN TILL UROLOGKLINIKEN!
Arbetsdagen börjar 7.30 med inläsning av patienter och administration, morgonmöte på
urologens kontorslandskap ”Uroland” är sedan kl 07:55. Du kommer direkt till morgonmötet
första dagen. Ta hissen upp till plan 3 och gå sedan mot MAVA. I fönsterkorridoren på vänster sida
finns en dörr med en liten skylt där det står ”Läkarexp Urologi”. Går du förbi laboratoriet har du
gått för långt. Efter mötet går alla gemensamt till röntgenrond.
Om du är AT-läkare i Lidköping: Tag med arbetskläder för första dagen. Omklädningsrum finns
inne på ”Läkarexp Urologi”.
Sittrond med sjuksköterska på avdelning börjar kl 8:45. Avdelning SURA (finns under K2 i Melior)
är uppdelad i 2 sidor, blå (nr 32-39) och röd (nr 42-49). Kontrollera i schemat vilken sida du ska
vara på och läs på dina patienter inför ronden. Schema inkl för AT hittar du på:
http://medinet.se/skasuro där användarnamnet är ditt VGR-id och lösenordet är skasuro.
Kontrollera schemat före du börjar så du inte är dubbelbokad med kurs eller dylikt.
Eftermiddagsronden är på försök ersatt med att varje sida stämmer av under em.
I dina arbetsuppgifter ingår det vanliga avdelningsarbetet, men avdelningen är normalt bra
bemannad för att du även ska kunna gå med på mottagning och operation. Detta förutsätter eget
ansvar men ger också möjlighet att anpassa det efter dina intresseområden, fundera gärna över
vad du kommer vilja se under dina två veckor hos oss.
På avdelningens läkarexpedition finns de rutiner som ska följas kring avdelningsarbetet och
hanteringar av röntgenundersökningar, där hittar du även telefonnummer, checklista vid
utskrivning, återbesökslapp etc. Du som AT är fortfarande ansvarig för att ta ställning till och
signera dina beställda röntgenundersökningar efter placeringen, tänk på att detta ofta behöver
ske skyndsamt. Har du frågor kan du alltid kontakta överläkaren som ordinerade röntgen
alternativt dagjouren kring handläggningen.
Under andra veckan är du under en förmiddag ansvarig för att skriva in patienter inför planerade
operationer istället för att vara placerad på avdelningen, detta ser du i schemat och du blir väl
informerad om det när du kommer hit.
På fredagar är det ibland läkemedelslunch som hålls i konferensrummet på kontorslandskapet kl
12. Här finns en stund avsatt för AT-läkare att ställa frågor, ge feedback, presentera ett intressant
patientfall etc. Sofie Brattborn är urologens AT-läkaransvariga läkare och du kan alltid kontakta
henne om du vill ge feedback som inte passar i storgrupp eller om du vill diskutera något du inte
haft möjlighet att framföra under din tid hos oss. Under eftermiddagen är det administration fram
till kl 15:15.

Vi hoppas du får en rolig och lärorik placering hos oss!
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