
 

 

Sidotjänstgöring på Kirurgkliniken 

Tjänstgöring kirurgklinik, 4—8 v 

Sedvanlig randningsblankett: Med önskemål angående innehåll kring placeringen lämnas in tre 

månader innan, då uppges även ev. planerad frånvaro.  

Handledare: Utses under tjänstgöringen, skriver tjänstgöringsintyg angående tid för placering och 

vad ST läkaren har deltagit i för arbetsmoment, om det ingått tjänstgöring på akuten ska det framgå i 

intyget.  

Delmål som kan vara aktuella under tjänstgöringen: 

Enligt SOSFS 2015: delmål b1, b2, b3, c1, c2, c4, c5 

Möte för planering av tjänstgöringsupplägg: Gärna med handledare 2–4 veckor innan 

tjänstgöringen.   

Delar som kan ingå i tjänstgöring: 

Första placering:  Akutplacering intro, Sitin  

Lilla kirurgin: Gå igenom föreläsningen inför placeringen.  Placering om möjligt på bröstmottagningen 

mot slutet. Intro samt Sitin med bröstpalpation.  

Proktologi, Rektologi: Intro med utbildning samt Sitin 

Kirurgmottagning: Övre gastro, nedre gastro, bråck. Läs på info inför tjänstgöring enligt instruktion 

från kirurgen. 

Egna patienter när det är möjligt.  

Remissgenomgångar när det fungerar.  

Läs på aktuella SVFF inom området. Läs igenom samverkansdokument med kirurgkliniken. De som 

inte gjort AT eller motsvarande rekommenderas något längre placering. 

Om önskemål av auskultation inom specifika områden kortare tider tar ST läkare själv kontakt med 

kirurgkliniken, då går ST läkare med tjänstgöring osv före och auskultation kan endast bokas in om 

det finns utrymme.  

Målbeskrivning - exempel på vad du kan inhämta för kunskaper inom kirurgin 

Kunskap om relevant anatomi och undersökningsteknik – ”baskirurgisk utredning” inkl. per rektum, 

proktoskopi/rektoskopi.  

Akuten: traumatiska sår, commotio, hemtames, melena, iv nål och dropp, lokal anestesi, KAD, ABC 

åtgärder, smärtbehandling, olika former av bett, termiska skador, skador av främmande kropp eller 

frätande skador, anoxiska skador, skallskada, trauma mot buken, stickskador 

Målbeskrivning av viktiga praktiska moment:  

Rektoskopi, proktoskopi, suturera sår, skära bort nevus, bedömning akut buk  

Bedömning av bråck, gallbesvär. Bedömning/utredning av buksmärtor. Övre/nedre GI utredning. 

Utredning med gastroskopi, koloskopi. Rektoskopi, proktoskopi. Hemorrojder, anala fissurer, anala 

abscesser, anala fistlar, pilonidalcysta. Funktionella anala besvär: rektocele, anal klåda, obstipation. 

Anal/rektalprolaps. Anal inkontinens.  

Vi studierektorer går vidare angående ev. specifik auskultation på kärlkirurgen (venös insufficiens, 

ankeltryck) respektive urologi. 


