
 
 

T5  Avdelningsplacering vid Medicinkliniken i Hudiksvall  
 
Välkommen till vad vi hoppas kommer bli en intressant och lärorik tid vid medicinkliniken, 
Hudiksvalls sjukhus. 
 
På medicinkliniken domineras arbetet av akutmedicinska patienter och frågeställningar, såväl 
vid akutmottagningen som på vårdavdelningarna. Vi har ca 47 slutenvårdplatser fördelade på 
4 avdelningar med olika patientprofil. På hjärtavdelningen har vi möjlighet till intensiv 
övervakning av kardiellt instabila patienter, på den specialiserade strokeavdelningen erbjuder 
vi ett multidisciplinärt omhändertagande av patienter med akut stroke. Utöver detta finns en 
omfattande poliklinisk verksamhet på medicinmottagningen.  
 
Under din tid på medicinkliniken placeras du två veckor på hjärtavdelningen och två veckor 
på strokeavdelningen tillsammans med en överläkare och en utbildningsläkare (ST- eller AT-
läkare). Vi har ett gemensamt morgonmöte kl 8.00 på medicinmottagningen (hus 7, plan 6). 
Avdelningsarbetet börjar klockan 09.00 med gemensam rond som följs av utredningar, 
remisskrivning, ut- och inskrivningar, etcetera. 
  
Målet är att du under placeringen, förutom att medverka i det dagliga avdelningsarbetet, 
även ska kunna fördjupa dig i två - tre patienter.  
 
På avdelningen har du goda möjligheter att träna på praktiska moment som venflon-sättning 
och injektioner. Passa på att vara med på eventuella andra ingrepp (cristapunktion, 
lumbalpunktion, pleura/buktappningar med mera) om detta blir aktuellt. 
 
Du är välkommen att delta i de interna utbildningarna och i den AT-undervisning som hålls 
onsdagar på AT-centrum (Hus 9, plan 4). Se AT-undervisningsschema 
http://plexus.lg.se/templates/Page.aspx?id=20044 
 
Första dagen ses vi klockan 08.00 på medicinklinikens fikarum (hus 7, plan 6).  
Då träffar du kollegorna, din blivande handledare och så ordnar vi med praktiska detaljer. Se 
separat veckoschema.  
 
Inför din placering hos oss vill vi att du kontaktar mig angående ditt boende, det gäller 
även om du ordnar eget boende.  Ring 0650-922 88 alt. 
elisabeth.westman@regiongavleborg.se   
När ni kommer ringer ni transport på telefonnr 0652-924 44 så får ni kvittera ut nycklar och 
sänglinne till boendet, samma gäller när ni lämnar nyckel efter placeringen så ringer ni dem. 
 

På sjukhuset finns tillgång till Hälsoteket (hus 10, prata med chefssekreteraren om du är 

intresserad) och elljusspår finns i närheten. På vår externa webb hittar du mer information 

om placeringarna på Hudiksvalls sjukhus www.lg.se/lakarstudent 

Under www.hudiksvall.se kan du få tips av lite mer turistkaraktär. 

http://plexus.lg.se/templates/Page.aspx?id=20044
mailto:elisabeth.westman@regiongavleborg.se
http://www.lg.se/lakarstudent
http://www.hudiksvall.se/


Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig Dennis Pöpplau eller Elisabeth ”Lisa” 

Westman. 

Välkommen ! 

 

Dennis Pöpplau,  

Kandidatansvarig 

Medicinkliniken Hudiksvall 

dennis.popplau@regiongavleborg.se 0650-92492 

 

Elisabeth "Lisa" Westman  
Chefsekreterare, Division Internmedicin  
elisabeth.westman@regiongavleborg.se 0650-92288 

Vårdenhetschef 
Miriam Nahum 
Division Internmedicin  
miriam.nahum@regiongavleborg.se 0650-921 26  
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