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Medicin, Lidköping
Verksamhet
Medicinklinikens öppenvård omfattar dels akutmottagning som är öppen dygnet runt,
dels medicinmottagning och dels avdelningsanknutna mottagningar.
På medicinmottagningen finns planerad allmän internmedicinsk mottagning, klinisk
fysiologi med arbetsprov, UCG och spirometri, reumatologmottagning och AKmottagning.
Medicinkliniken har tre vårdavdelningar med allmän invärtesmedicin på samtliga.
Avdelning 4 är profilerad mot hjärtsjukdomar inklusive hjärtintensivvård.
Sjuksköterskebaserade mottagningar för hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, KOL och
sömnapne är knutna till avdelningen.
Avdelning 5 har stroke, rehabilitering efter stroke, KOL och endokrinologi som profil.
Här finns diabetesmottagning och strokemottagning.
Avdelning 6 har gastroenterologi, hematologi och infektion. Till avdelningen hör
också endoskopienhet, IBD-mottagning, dagvård och hematologimottagning.
Din tjänstgöring och handledning
För AT-läkare fördelas de 6 månaderna (26 veckor) mellan de 3 avdelningarna. En av
AT-läkarna introducerar dig första dagen i klinikens verksamhet. Dessutom blir en av
specialisterna på kliniken din handledare. Den fortlöpande och huvudsakliga
handledningen sker i praktiken genom kommunikation och samspel mellan
specialister/äldre underläkare/personal på de avdelningar du tjänstgör.
Undervisning
Kliniken har ett uppskattat utbildningsprogram med start 07.45 varje morgon
(måndagar kl 08). Röntgenrond har vi 08.20 måndag, onsdag, fredag.
Måndag: Allmän information, veckoplanering m.m.
Tisdag: AT-undervisning, ST-läkare och specialister undervisar enligt löpande
schema.
Onsdag: Teammöte för de olika subspecialiteterna.
Torsdag: Föreläsning på ”post-graduate” nivå. Kongressreferat mm.
Fredag: Fallbeskrivning. AT-läkare presenterar ett aktuellt fall som diskuteras i grupp.
Jour
Dagtid arbetar 3 underläkare på akuten med överlappning mellan 08-20. En STläkare arbetar oftast tillsammans med 2 AT och/eller vikarie. Som ny introduceras
man med 1-2 dagjourveckor tillsammans med erfaren underläkare. Nattjoursarbetet
(kl.19-08) kommer nya underläkare in i successivt med en erfaren mellanjour
tillgänglig på sjukhuset. Målet är att kunna gå självständiga jourer de 2-3 sista
månaderna på AT-placeringen. Detta görs efter en avstämning med handledaren,
men är inget krav för godkänd AT.
Jourkomp tas ut efter nattjour eller som hela veckor, löpande uttag är mindre
lämpligt ur schemaperspektiv.

