
PM ENDOKRIN- OCH BRÖSTKIRURGI 

Den endokrinkirurgiska sektionen är förlagd till 70A2 från v 39, en avdelning som 
delas med transplantation och esofagus/ventrikel sektionerna. 
Där finns varierande ca 6 vårdplatser som tillhör endokrinkirurgin. Vi har också 
ansvaret för bröstkirurgin, som sköts på Samariterhemmets sjukhus ( se nedan). 
Varje vecka arbetar 3-4 läkare med endokrinkirurgi och 2-3 med bröstkirurgi. Vi har 
ett PAL-system där varje läkare ansvarar för sin egen patient, dvs varje läkare har få 
patienter att ronda. 

Vår kliniska verksamhet som ni deltar i så mycket som möjligt är normalt planerad så 
här: 

Endokrinkirurgi 

Måndag: 
Introduktion 08:00 på kandidatrummet på avdelning 70C1 
Endokrinkirmottagning (9-12) bv ingång 70 
Endokrinoperation på Gynoperation ingång 96 1 tr hela dagen 
Em rond avdelningen ca 15:00 

Tisdag 
Rond 08:00 
Endokrinkiroperation på Gynoperation ingång 96 1 tr hela dagen 
Endokrinkir mottagning 13-15 
Em rond avdelningen ca 15:00 

Onsdag 
Rond 08:00 
Endokrinoperation på Gynoperation ingång 96 1 tr hela dagen 
Em rond avdelningen ca 15:00 

Torsdag 
Rond 08:00 
Endokrinkirmottagning (9-12) 

Fredag 
Röntgenrond (rtgdemrum 3) 8.00 följt av rond på avdelningen 
Endokrinkirmottagning (9-12) 

Generellt: Som kandidat följer man det rutinmässiga avdelningsarbetet så mycket 
man kan, vilket inkluderar inskrivning av patienter, rondning, utskrivning, deltagande i 
mottagning och operationer, samt de ronder med andra avdelningar på sjukhuset 
som sker. Endokrina operationer sker på Kvinnoklinikens operationsavdelning. De 
flesta patienterna som ska opereras kommer direkt dit på morgonen, dvs. på en 
operationsdag ska man vara där ca 07:30 om man vill träffa patienten innan dom 
sövs! 
Vissa patienter skrivs in dagen innan operationen på 70A2, och då finns möjlighet 
för er att träffa och skriva in patienten. 



Patienterna ligger på Kvinnoklinikens uppvakningsavdelning efter operationen. Gå 
gärna dit och prata med dom, hör hur dom mår efter en operation etc. 
De flesta endokrina patienterna stannar kvar på 70A2 över natten. I möjligaste mån 
är ni med och rondar och skriver ut de patienter ni varit med och opererat. Dock är 
det ibland inte möjligt då ni kan vara på bröstenheten på Samariterhemmet då. Om 
det passar ert och patienternas schema får ni träna att ronda tillsammans med 
någon av oss kirurger. 

Inför placeringen kommer ni att bli schemalagda i ett så kallat ”snurrschema” där vi 
bokar in er på de både bröstenheten på Samariterhemmet och endokrinkirurgin på 
Akademiska sjukhuset. Ibland är ni hela dagen på en enhet, ibland bara förmiddag 
eller eftermiddag. Exakta klockslag saknas för en del av aktiviteterna så fråga oss 
läkare om ni känner er tveksamma om var och när vi ska vara. 

Kandidatmottagning: 

En viktig del i er kliniska placering hos oss är kandidatmottagningarna. Då är ni två 
studenter med en handledare och vi brukar planera in två patienter per 
mottagningspass. Kandidatmottagningen brukar var både uppskattad och lärorik. 
Dock har ni ett ansvar för att det blir bra för både er och patienten! 

Inför denna mottagning måste ni förbereda er genom att läsa remissen, sätta er in i 
frågeställningen och aktuell sjukdom så att ni både kan bemöta patienten på bra sätt, 
men även kunna ha en värdefull diskussion med handledaren. När ni vet vilken dag 
ni ska ha mottagning och vem som är eran handledare, kan ni hitta den läkarens 
besökslista i Cosmic och de patienter som är planerade på er mottagning. 
En student är huvudansvarig för varje patient och den andra är mer av observatör. Ni 
tar upp anamnes och undersöker patienten själva till att börja med. Efter diskussion 
med handledaren fortsätter ni därefter gemensamt. Avslutningsvis dikterar ni 
mottagningsanteckning som ni senare kommer få feedback på från handledaren. 
Kandidatmottagningen på förmiddagen börjar 9:30 och på eftermiddagen 13:00. Se 
till att vara där en kvart i förväg så att ni har tid att diskutera och planera tillsammans 
med handledaren utan att patienten ska behöva vänta i onödan. 



Bröstkirurgi 

Bröstkirurgi bedrivs på Samariterhemmets sjukhus. Där har vi en mottagning och en 
operationsavdelning med några övernattningsplatser. Mammografiverksamheten är 
också förlagd till Samariterhemmet och ligger vägg i vägg med vår mottagning på 
tredje våningen, ingång B (norra gaveln av Samariterhemmet). Operation och 
postop/övernattning ligger på bottenvåningen ingång A (huvudingången i vinkeln av 
byggnaderna) 

Bröstverksamheten är upplagd som följer: 

Måndag 
Läkarmottagning på SH. 8.00-12.00 
Bröstsköterskemottagning på SH 
Mammografi 
Multidisciplinär rond Stensonrummet, kl 13.00-15.30 ing 78/79 AS. 

Tisdag 
Bröstoperation på SH. 
Bröstsköterskemottagning på SH 
Mammografi 

Onsdag 
Bröstop på SH 
Bröstsköterskemottagning på SH 
Mammografi 

Torsdag 
Bröstop på SH 
Bröstsköterskemottagning på SH 
Mammografi 

Fredag 
Läkarmottagning SH. 9.00-12.00 
Bröstsköterskemottagning på SH 
Mammografi 

När ni är placerade på vår bröstenhet kommer ni att delta i de olika verksamheter 
som vi har där. Vad ni kommer delta i kommer att variera lite men allt brukar bara 
mycket uppskattat. 
Läkarmottagning är huvudsakligen förlagd till måndag (start 8.00) och fredag 
förmiddag (start 9.00).  
Bröstsjuksköterskorna har mottagning hela dagarna. Våra bröstsköterskor är de som 
i första hand utreder misstänkt bröstcancer. De tar anamnes, undersöker patienterna 
och beställer mammografin. Endast vi tveksamma fall eller klarlagd cancer blir vi 
läkare inkopplade. Bröstsköterskemottagningen är därför mycket värdefull för er 
studenter. Vi har också kontaktsjuksköterskor som har egen mottagning av 
bröstcancerpatienter. 
Mammografin som finns i grannkorridoren är också en värdefull och uppskattad 
placering för er med verksamhet alla dagar. 



Patienterna finns i Cosmic på ”Besökslista”/”Bröstmottagningen på 
Samariterhemmet”. Det finns vita kläder hos oss på bröstmottagningen. Vi är lite 
trångbodda och ni får byta om på toaletten och ni kan lägga era saker i köket eller i 
undersökningsrummet. Ni kan äta i vårt personalrum. 
På operation träffar vi första patienten kl. 7.30 och op-start är cirka 8.15. Ring på 
klockan till operationskorridoren, närmast Dragarbrunnsgatan. Byt om till 
operationskläder och invänta kirurgen i dikteringsrummet mitt emot 
omklädningsrummet. Ni har inte inloggning till vårt operationsprogram men om ni 
kommer tidigt så finns operationsprogrammet i operationskorridoren. Ni kan också 
fråga någon av oss läkare dagen innan så kan vi hjälpa er. Skåp finns för ombyte 
till operationskläder. Fikarum med mikro finns. 

OBS Alla tider är preliminära. Vissa mottagningar och operationer kan strykas med 
kort varsel, men då kan vi oftast ordna med alternativa aktiviteter. Ni är alltid 
välkomna. Blir ni utan patienter brukar det gå att hänga med någon annan av oss. 

Varmt välkomna till oss på bröst och endokrinkirurgiska sektionen. Vi vill att 
ni ska trivas och få en bra klinisk tjänstgöring. Om ni undrar över något eller 
om något inte är bra, dra er inte att kontakta vem som helst av oss. 


