AT-tjänstgöring på Anestesikliniken Ljungby
Välkommen till Anestesikliniken!
Anestesikliniken är gemensam för både Ljungby och Växjö. Verksamheten består i huvudsak av
intensivvård, operationssjukvård och olika akuta konsultationer.
Under din korta placering hos oss vill vi erbjuda en inblick i vad vi sysslar med på kliniken. Du kommer
att få möjlighet att få en förståelse för anestesi/operationssjukvård och intensivvård. Vissa praktiska
moment kommer du också få prova på. Som AT-läkare hos oss arbetar du inte självständigt utan allt
arbete sker under direkt handledning av någon personal, du kommer t ex inte att gå jour eller ronda
på egen hand. För att få en bra placering hos oss och få ut så mycket som möjligt av tiden är det
förstås viktigt att du själv är aktiv och intresserad. Ditt egna engagemang påverkar hur placeringen
blir.
Klinikens struktur: Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet på sjukhusen i Växjö
och Ljungby. Informationen här gäller placering i Ljungby. AT-ansvarig läkare och tillika läkarchef är
Anders Dynebrink. Daglig handledning görs av respektive läkare eller sköterska du är placerad med.
Under den korta placeringen på anestesikliniken kommer du inte att ha någon formell handledare
utsedd, utvärdering av placeringen görs som en del i utvärderingen av kirurg-blocket.
Arbetstider: Må-fre 07:30-16:00. Lunch 30 min. Placeringens struktur nedan är för två veckors
placering. Har man valt ett valfritt block på anestesikliniken med förlängd placering innebär det att
man är hos oss under 6 veckor, man har då lite större möjlighet att själv styra innehållet.
För två veckors placering gäller följande upplägg:
– Första veckan(oftast) är du placerad på en operationssal och du följer med den narkossköterska
som är placerad på salen för att följa med i anestesiarbetet. Du kommer i blå operationskläder till
fikarummet på operationsavdelningen, kl: 07.30. Därefter börjar arbetet på operation och man följer
sen utsedd narkossjuksköterska. Eventuell fika får göras innan eller om man tar med sig egen fika till
fikarummet.
-Andra veckan följer du med ansvarig IVA-läkare eller ansvarig narkosläkare på operation. Ombytt
på samma sätt som ovan, kl 07:50 på IVA:s konferensrum. Belastning på IVA respektive operation kan
variera varför man gör klokt i att själv vara aktiv och fråga var man, för tillfället, kan lära sig mest.

Målbeskrivningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare, med en
del enligt oss nyttiga kompletteringar. Punkter i målbeskrivningen markerade med * innefattar mål
där anestesiplaceringen inte ensam bedöms som tillräcklig för uppfyllandet av målet, utan som ett
komplement till övriga placeringar och AT gemensamma föreläsningar som också tangerar dessa mål.
•

•

•

Placering med narkossköterska: •
o Självständigt kunna etablera perifer venväg och lägga ner nasogastrisk sond. *
o Självständigt kunna etablera och hålla fri luftväg.
o Ha kännedom om och viss erfarenhet av att sätta ner larynxmask och att ev.
intubera.
o Ha en grundläggande förståelse för anestesiomhändertagandet från preop till
postop.
o Ha kännedom om övervakningen av patienter som genomgår operativt ingrepp i
lokalanestesi, regionalanestesi (centrala och perifera blockader) och olika typer av
generell anestesi.
o Kunna koppla intravenös vätsketillförsel.
Placering med narkosläkare på operation: •
o Ha god kännedom om och viss erfarenhet av lumbalpunktion. *
o Ha kännedom om hur preoperativ bedömning genomförs (riskbedömning,
premedicinering, preoperativ optimering).
o Ha kännedom om postoperativt normalförlopp. *
o Ha kännedom om behandlingsstrategier vid akuta smärtor
o Ha viss inblick i hur anestesiologiska läkemedel används och fungerar.
Placering med narkosläkare på IVA:
o Ha god kännedom om och viss erfarenhet av vätskebalans och chockbehandling. *
o Ha kunskaper för att självständigt i ett första skede kunna diagnostisera och inleda
behandling för allvarlig svikt i vitala parametrar
o Ha kännedom om indikationerna för intensivvård.

