
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen till Operation NUS 
 
Varmt välkommen till oss och din sidoutbildning inom anestesi på NUS. För att ge dig en så bra 
start som möjligt kommer här lite praktisk information kring din tjänstgöring.  
Det övergripande dagliga arbetet leds på respektive operationsavdelning av en 
specialistkompetent anestesiolog. Den avdelningsansvarige styr också över läkarnas salstilldelning 
på avdelningen. Dagbakjour anestesi har det övergripande ansvaret.  
 
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 

 
Första dagen på din placering 
Om du aldrig varit hos oss förut: möt ledningsgruppen och avdelningsansvariga vid morgonmötet i 
Atriet vid målpunkt D22 ca kl 07:25 och bli presenterad vid morgonmötet kl 07:30. Inbjudan till 
relevanta Teamsmöten kommer sedan via mail; efterföljande dagar deltar du också via Teams – 
ladda ned Teams-appen till valfritt device.  
 
Efter mötet får du följe till administrationskorridoren (D33) där du hämtar ett kuvert med 
telefon, lösenord, ev passerkort och vid behov får en administrativ genomgång av våra 
journalsystem innan du får instruktioner till omklädningsrum, att hämta arbetskläder och 
guidning till din aktuella operationsavdelning.  
Om du varit hos oss förut: hämta ut kuvertet på samma sätt enligt ovan vid D33, byt om och gå 
direkt till din operationsavdelning. Delta i morgonmötet via Teams och sedan börjar dagens 
arbete. 
 
Operationsavdelning 1: trapphus A, ingång till omklädningsrum 4 tr, därifra ̊n 1 tr ned till Op 1 
Operationsavdelning 2: trapphus D, ingång till omklädningsrum 2 tr, därifra ̊n 1 tr ned till Op 2 
Operationsavdelning 3: trapphus A, ingång till omklädningsrum 4 tr, därifra ̊n 1 tr upp till Op 3  
 
Operation  
Du kommer under din placering att tjänstgöra på sal tillsammans med ett operationsteam och 
handledas av en för dagen och salen namngiven specialistläkare, samt det dagliga arbetet med t ex 
preoperativa bedömningar på anestesimottagning och vårdavdelningar. Narkossjuksköterskorna 
är mycket kunniga inom anestesi och fysiologi och kan lära ut mycket. Du förväntas såväl dagtid 
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som jourtid stämma av planerat ingrepp, anestesimetod och eventuella förväntade svårigheter 
med specialist inför anestesistart. 
 
På grund av högt utbildningstryck från många personalkategorier finns det inte möjlighet att gå emellan olika 
salar om det inte specifikt planerats så av respektive avdelningsansvarig.  
 
Röntgen och extern verksamhet utöver operationsavdelning  
Op1 ansvarar för verksamhet på hand- och plastikkirurgiska operationsavd, trapphus A, plan 6 
Op2 ansvarar för anestesiverksamhet på CT, MR, strålbehandlingen, Mumindalen och INR-lab 
(interventionell neuroradiologi). 
Op3 ansvarar för anestesiverksamhet på IR-lab (interventionell radiologi) och endoskopienheten  
 
Anestesimottagning  
Många patienter bedöms inför operation på anestesimottagningen belägen i trapphus A, 3 tr. 
Avstämning sker med specialist från respektive avdelning. Enklare bedömningar utförs som 
journalbedömningar, observera att hälsodeklaration då skall vara komplett ifylld (kan finnas i 
separat journalanteckning märkt ”häl”, inscannad i Operationscentrums eller hemklinikens 
journal eller i EyeDoc).  
 
Jour och beredskap  
Endast i undantagsfall vid placeringar längre än 4 månader kommer du att erbjudas möjlighet till 
inskolning i jourverksamhet om inte annan överenskommelse särskilt träffats.  
 
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 
aktuella placering.  
 
Problem?  
Om du får problem eller om det är något som är oklart för dagen tar du i första hand upp det 
med den avdelningsansvarig läkaren. Du är såklart alltid välkommen att även kontakta 
studierektor på 090-786 47 61 om det gäller övergripande frågor om din placering! 
Varmt välkommen till oss! 
 


