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Ortopedi, Skövde
Verksamheten
Ortopedkliniken i Skövde har två avdelningar med sammanlagt 48 vårdplatser.
Dessutom disponerar vi åtta vårdplatser på avd 82. Avd 84 är vår traumaavdelning
där akuta patienter läggs in och avd 83 är vår elektiva avd där merparten utgörs
av höft o knäprotespatienter samt ryggpatienter. Platserna på avd 82 disponeras
ffa av ryggteamet. I Falköping bedrivs såväl dagkirurgi som proteskirurgi.
Upptagingsområdet är ca 160 00 – 220 00 beroende på diagnos och kliniken är
dessutom länssjukvårdsresurs.
Kliniken har för närvarande 22 specialister samt 4-6 ST–tjänster fördelade på olika
sektioner som barnortopedi, proteskirurgi, traumakirurgi samt poliklinisk kirurgi
med handkirurgi o artroskopisk verksamhet. Inom kliniken bedrivs forskning i form
av flera kliniska studier bla jämförs olika behandlingar av underbensfrakturer.
Din tjänstgöring
Som AT läkare är du placerad 6veckor på ortopeden. Under denna tid är du ffa
placerad på vår traumaavdelning, operation och naturligtvis akutmottagningen. På
avd eller akuten såväl dag som natt arbetar du hela tiden tillsammans med mer
erfaren underläkare eller specialist. Du har ingen egen mottagning men du sköter
de akuta återbesöken tillsammans med övriga avdelningsplacerade läkare. Det
finns även tillfälle att under mottagningspassen auskultera hos arbetsterapeut och
sjukgymnast om så önskas.
Du deltar även i jourverksamheten och det brukar bli ca 1-3 jourer beroende på
din placerings längd. Jourkompen tar du ut i ledighet dagen efter jour samt som
enstaka dagar.
Utbildning och handledning
Du får en personlig handledare under din placering. Ni träffas efter
överenskommelse men ca ½ timma/vecka eller efter behov. All personal hjälper
dig under din tjänstgöring för att du skall få ut det mesta av din placering ho oss.
Varannan måndageftermiddag har vi klinik möte med olika utbildningsteman.
Dessutom deltar du naturligtvis i den interna AT utbildningen varje
torsdagsmorgon. I samband med Introduktionsveckan och AT–utbildninsgveckan
föreläses akut ortopedi samt vi lär ut undersökningsteknik av ffa axel, hand, rygg
och knä inklusive injektionsteknik av axel vilket brukar vara ett uppskattat inslag.

