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Postadress Besöksadress Telefon Internet 
Hudiksvalls sjukhus  Hudiksvalls sjukhus  0650-92 000 http://www.regiongavleborg.se/     
Ögonmottagningen Ögonmottagningen, hus 9   
824 81 Hudiksvall Kungsgatan 33 

  

 

 
 
 
 

Välkommen som läkarstudent 
till Ögonmottagningen Hudiksvalls sjukhus! 
 

Vår verksamhet finns förutom i Hudiksvall även i Gävle och i Bollnäs och består framförallt av 
öppenvård. Vi har en stor mottagningsverksamhet med blandad planerad ögonmottagning 
samt ögonjourmottagning för alla åldrar. Vi utför även laserbehandlingar.  
På vår egen operationsavdelning utför vi framförallt kataraktoperationer och behandling av 
maculadegeneration. Vi utför även en del mindre plastikoperationer i huden kring ögonen. 
 

Ögonmottagningen, som är belägen i hus 9, plan 5 (se bifogad karta), är öppen kl: 07.00 – 
16.30. Den dag du börjar går du till receptionen på Ögonmottagningen till kl: 08.00. Där får 
du låna passerkort, nyckel till våra lokaler, omklädningsskåp samt personalkläder. Lämpliga 
skor måste du själv ta med dig liksom namnskylt. 
 

Vi har gjort ett speciellt placeringsschema för dig som du får när du anländer. Du får gå med 
olika doktorer, samt även något pass med ögonsjuksköterska och optiker, för att se de olika 
delarna av vår mottagnings- och operationsverksamhet.  
 

Har du frågor och funderingar kan du i första hand vända dig till mig, tfn: 0650-918 42 eller 
073-414 96 50 eller via e-post: ingela.emilsson@regiongavleborg.se, i andra hand vår 
vårdenhetschef Jonas Jonsson epost:  jonas.jonsson@regiongavleborg.se, 0650-928 02 eller  
076-129 80 35. 
 

 

Att tänka på inför din placering hos oss 
 
Boende 
Vi kan erbjuda boende för dig i del av trerumslägenhet med gemensamt kök, bad och 
vardagsrum på Kasköplan 5, Hudiksvall, gångavstånd ca 10 minuter från Hudiksvalls sjukhus.  
Alt. Lägenhet ovanför sjukhuset beroende på tillgänglighet. 
 

Kontakta i god tid mig, senast två veckor innan din ankomst, och meddela om du 
behöver boende eller inte. Om du önskar boende så gör jag en bokning.  
För att få sänglinne och nycklar till boendet ringer du till transportörerna, ank: 0650-924 44. 
När placeringen är klar ringer du återigen transportörerna för att lämna dina nycklar, tvätten 
lämnar du på anvisat ställe enligt instruktion. 
 
Hitta hit 
Ögonmottagningen är belägen i hus 09, plan 5 inom sjukhusområdet. Se karta med gångväg 
mellan Hudiksvalls järnvägs-/busstation och Hudiksvalls sjukhus.  
Promenaden tar cirka 10 minuter. Om du föredrar buss, se www.xtrafik.se för tidtabeller. 
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Lunch 
På Restaurang Pulsen (Hus 17) och i kafeterian i huvudentrén (Hus 18) finns lunch att köpa 
om man inte har med sig egen mat. 
Vi planerar också in en avstämningslunch tillsammans med dig någon gång under tiden hos 
oss för att få höra dina synpunkter på placeringen. 
 
Frånvaro 
Eventuell frånvaro under placeringen meddelas till Ögonmottagningen, tfn: 0650-923 00, 
eller via e-post till antingen ingela.emilsson@regiongavleborg.se eller 
jonas.jonsson@regiongavleborg.se 
 
Sjukhusbiblioteket  
Är beläget i hus 11. Ank: 0650-925 82 
biblioteket.hs@regiongavleborg.se 
 
AT-centrum 
Finns beläget en trappat ned i samma hus som Ögonmottagningen. Du får gärna delta i 
schemalagda utbildningar, onsdagar kl 14.00 - 16.00. Många av AT-läkarna äter också sin 
medhavda lunch där, vilket även du kan göra. 
Se ytterligare information under http://www.regiongavleborg.se/lakarstudent 
 
Hudiksvalls kommun: www.hudiksvall.se/ 
 
Vi ser fram emot det framtida samarbete som din placering är en början på. Vår ambition är 
att kunna erbjuda en bra utbildning hos oss och välkomnar den hjälp du kan bidra med.  
Vi hoppas på att du skall få en bra och lärorik ögonplacering hos oss i Hudiksvall. 
 
Varmt välkommen! 
Ingela Emilsson 
Chefssekreterare 
 
Tfn:       0650-918 42 
Mob:  073-414 96 50 
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