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INFORMATION TILL LÄKARSTUDENTER
Välkommen till Ortopedkliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Ortopedkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna har också verksamhet vid Kullbergska
sjukhuset i Katrineholm
Organisation på Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset
Ortopeden tillhör kirurgdivisionen där opererande specialiteter ingår.
Verksamheten leds av verksamhetschef Peter Landell. Till sin hjälp har han en stab
av medarbetare. På kliniken finns det 25 läkare varav 8 ST-tjänster,
14 specialistläkartjänster och 2-5 underläkarvikarier. Utöver detta har vi även ATläkare, 2 – 4/månad.
Verksamhet
En stor del av verksamheten bedrivs på Mälarsjukhuset, som är länssjukhus
innefattande en stor akutverksamhet men även en omfattande elektiv verksamhet,
bl a höft- och knäartroplastiker, ryggpatienter och barnortopedi. Till verksamheten
hör även Kullbergska sjukhuset i Katrineholm där kliniken besätter 4 läkare
veckovis.
Vårdplatser
De flesta ortopedpatienter vårdas på ortopedavdelningen. Denna är en ren
ortopedavdelningar där intaget av patienter oftast sker via Akutmottagningen, över
60 % akutintag och resten elektivt. Det finns 3 ortopedplatser på AVA
(Akutvårdsavdelning) som är belägen strax ovanför Akutmottagningen där man
kan lägga patienter som förväntas gå hem dagen därpå, alternativt att man önskar
en konsultation, t ex av infektionsläkare morgonen därpå. Patienter som blir kvar
på sjukhuset längre tid skickas från AVA till ortopedavdelning.
Det finns en Geriatrikavdelning, 18 GOR, och tillhör Medicinkliniken. Där önskar
vi lägga patienter, direkt från Akutkliniken, såsom åldringar som inte har några
frakturer men t ex kontusioner. 18 GOR har endast 12 platser så denna resurs
räcker ibland inte till.
Det finns en stor länsomfattande Infektionsklinik, där Ortopedkliniken ofta har
patienter inneliggande. Det är patienter som behöver en speciell vård av
infektionsläkare.
Jourorganisation
- Dagjour är placerad på Akutkliniken dagtid - ortoped-underläkare/ST-läkare.
Vardagar har även AT-läkare på akutplaceringen sin tjänstgöring förlagd där, från
kl 12.00 till kl 21.00, eftersom det är då de flesta ortopedpatienter infinner sig på
Akutkliniken.

Dagbakjour finns att tillgå som stöttar med hjälp i diagnostiken och andra
medicinska problem.
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Övrig tid: Underläkare/ST-läkare från kliniken har nattjoursveckor, vilket
innefattar tre nätter med arbetstid från kl 16.00 fram till morgonen därpå, man
avslutar med en kortare frakturmottagning. Om akutbördan tillåter går
primärjouren ifrån Akuten kl 24.00, förekommande patienter tas då omhand av
medicin- eller kirurgjour. Bakjour/Överläkare/Specialistläkare finns i beredskap i
hemmet på jourtid. AT-läkare schemaläggs till Akutkliniken enstaka helgdagar
under sin placering på Ortopedkliniken (se nedan – schemaläggare).

PRAKTISK INFORMATION
Du kommer någon vecka innan Din placering att få ett brev från oss, om var Du
ska bo bland annat. Vi är tacksamma om Du läser igenom detta noggrant och hör
av Dig till oss om Du har några frågor.
Första dagen
Första dagen går du till Ortopedmottagningen där du frågar efter Stina Larsson och
arbetar som administratör, som visar dig vägen till radiologen där morgonens
läkarmöte äger rum. Läkarmötet äger rum kl 08.00 där en kort rapportering av
dygnets händelse sker samt röntgenrond. Efter mötet går du tillsammans med
läkarkåren tillbaka till Ortopedmottagningen och söker då upp Stina igen för
praktisk information, få nycklar, sökare med mera. Stina kommer också att visa
dig runt på Kliniken så att du med lätthet ska kunna känna dig ”hemmastadd” hos
oss.
Arbetsplats
Du får dela plats i ett s.k. kontorslandskap för tillfälliga läkare, där finns ett flertal
arbetsplatser med datorer. Här finns också en dator som är uppkopplad så att Du
får tillgång till privata mail. Det finns även andra utrymmen, bl.a. ett ”postrum”
med två datorer, där är också lätt att få tag i någon kollega för ev. frågor, t ex om
någon röntgenbild eller provsvar. Det finns också en gemensam samlingsplats för
läkarstudenter på Mälarsjukhuset som vi visar er till.
Arbetstider
Måndag – torsdag 08.00 – 17.00.
På tisdagar har vi ett gemensamt läkarmöte för utbildning kl 17.00 – 17.45.
Sjukfrånvaro
När du är sjuk eller av någon annan anledning blir frånvarande anmäler du det
lättast till Stina, antingen över mail stina.larsson@dll.se eller tfn: 016-105997.
Annars kan du också ringa eller maila till Cecilia Gustafsson tfn: 016-103513
Cecilia.K.Gustafsson@dll.se
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Tjänstgöringsschema
Mats Fallström, ST-läkare, har hand om läkarstudenter och Ylva Bodén,
specialistläkare, har hand om AT-läkare. De kommer att se till att du får en bra
placering här på Ortopeden och var du blir placerad - det får du information om
den första dagen du kommer hit.
IT
På Ortopedkliniken har vi datorjournal (System Cross) som du får en kortare
utbildning i när du början din period här. Vi har ett särskilt operationsprogram,
kallat Orbit, där alla operationsprogram, operationsanmälan och salöversikt finns.
Utbildning och koder får du, under din första arbetsdag här, av planeringssköterska
Maria Eriksson eller Marie Sjöö.
Mottagning
Ortopedmottagning har en daglig omfattande verksamhet med 6 mottagningsrum,
gipsrum och ett mindre operationsrum. Vårdenhetshef för Ortopedmottagningen
heter Mona Englund.
OTA
Ortopedtekniska avdelningen ligger vägg i vägg med Ortopedmottagningen. Vi
försöker ordna så att du får tillfälle till ett studiebesök där med information även
om deras verksamhet.
Handledning
Medicinskt ansvarig för Din handledning är Mats Fallström och administrativ
handledning Stina Larsson.

Diagnoser/operationskoder
Det finns en lathund utgiven av Svensk Ortopedisk Förening som innehåller de
vanligaste koderna (finns på alla mottagningsrum, ”postrummet” och i
undersökningsrummen på Akutmottagningen).
Litteratur
- Det mesta av aktuell information finns på intranätet, på Ortopedklinikens
hemsida inkl PM,vårdprogram och behandlingsrutiner.
För traumatologi rekommenderar vi ”Karlstad-kompendiet” (du får ett eget ex av
Stina Larsson första arbetsdagen) och Barnfrakturer från Astrid Lindgrens sjukhus
(det sistnämnda är även nedladdat till de flesta datorer som program).
- Barnortopedi och skolioser (Studentlitteratur) är lättläst och bra att ha även för
din fortsatta tjänstgöring inom öppna vården.
Sök även information på dessa adresser:

-http://www.emedicine.com/orthoped/topiclist.htm (E-medicin ortopedi)
-http://www.sos.se/marsindex.htm (Socialstyrelsens Mars-dokument)
-http://.emedicine.com/opa/topiclist.htm (Index medline)
- www.internetmedicin.se (Här finns även en direktlänk till FASS)
-www.mpa.se (läkemedelsverket)
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Referenslitteratur och aktuella tidsskrifter finns i Ortopedklinikens bibliotek
alternativt sjukhusets bibliotek. Fråga gärna dina kolleger om råd.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss på Ortopedkliniken. Om du har några
ytterligare frågor, eller undrar över något så tveka inte att ta kontakt med oss, som
du når på nedanstående mailadress alternativt telefon

Varmt välkommen till oss på Ortopedkliniken!
Peter Landell
Verksamhetschef
peter.landell@dll.se

Cecilia Gustafsson, administrativ enhetschef, når du på tfn 016-10 35 13 eller via
mail, cecilia.k.gustafsson@dll.se
Stina Larsson, Administratör når du på tfn: 016-105997 eller via mail
Stina.Larsson@dll.se

Mats Fallström, ST-läkare når du på tfn 016-10 30 00, vxl eller via mail,
mats.fallstrom@dll.se
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