Välkommen till Intensivvårdsavdelningen
Varmt välkommen till oss och din sidoutbildning inom intensivvård! För att ge dig en så bra start
som möjligt kommer här praktisk information kring din tjänstgöring.
Arbetstider
- Måndag 07:30-17:15 (16:10-17:15 klinikgemensamt läkarmöte, om av administrativ karaktär
utges istället lästid för dig som gör din sidoutbildning)
- Tisdag-Torsdag 07:30-16:15
- Fredag 07:30-15:00
Kom ombytt i ordinarie sjukhuskläder till intensivvårdsavdelningen (D11). Morgonmöte och
rapport hålls via Teams. Inbjudan till relevanta Teamsmöten kommer via din regionmail.
Ladda ner Teams-appen på valfritt device innan din första dag!
Det övergripande dagliga arbetet leds av en specialistkompetent intensivvårdsläkare och en utsedd
specialistkompetent intensivist ansvarar för var och en av patienterna, ofta 2-3 patienter per
specialist. Den driftsansvarige styr bl a patienttilldelning, arbetsfördelning och planerar för
patientfördelningen mellan salarna.
Arbetsuppgifter
Du kommer att undersöka patienter på intensivvårdsavdelningen, vara med vid rond tillsammans
med hemklinik, avdelningens personal och om tillfälle ges också närvara vid samtal med anhöriga
och vid multidisciplinära konferenser. Då det för de flesta är en kort placering av auskultatorisk
karaktär förväntas man inte självständigt leda rond eller utföra några praktiska moment.
På grund av högt utbildningstryck från många personalkategorier finns det inte alltid möjlighet
att delta i alla patientnära aktiviteter om det inte planerats så av driftsansvarig läkare.
Målbeskrivning
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har en nationell målbeskrivning för vad man
kan förväntas tillgodogöra sig under sidoutbildningen. Vissa specialiteter har specifika
målbeskrivningar för sin sidoutbildning. Din målbeskrivning bifogas och finns också på
anestesinorr.se.
Skriv ut den och försök, tillsammans med din handledare, gå igenom så många punkter som möjligt
under din sidoplacering.
Sjuk- och frånvaroanmälan
Frånvaro med kort varsel (samma dag/vecka) meddelas till 090-786 44 65 senast kl 07:25.
Eftersom din placering är kort rekommenderar vi starkt att du förlägger så få kurser, planerat
jourkomputtag, forskning, externa uppdrag mm som möjligt under din sidoutbildning. Känd
frånvaro som ej kan förläggas till annan tid meddelas studierektor An/Op/IVA. Om planerad
frånvaro utgör en ansenlig del av tiden kan placeringen behöva förlängas och pga högt
utbildningstryck kan vi inte alltid garantera att sidoutbildningen kan slutföras i anslutning till
din planerade placering.
Problem?
Om du får problem eller om det är något som är oklart tar du i första hand upp det med din
handledare eller driftsansvarig läkare på 090-785 30 01. Du är såklart alltid välkommen att även
kontakta studierektor på 090-786 47 61.

