
 
 

Välkommen som läkarstudent    

till 
Barn- och ungdomssjukvården vid Hudiksvalls sjukhus! 
 
 
Vi hoppas att du kommer att få en bra placering hos oss och naturligtvis vill vi gärna ha 
återkoppling på hur det har varit.  På torsdagar bjuds du på lunch med din handledare och 
administratören för en gemensam utvärdering av din placering. Du får schemalagd tid till att 
fylla i Klinikkurt sista dagen på placeringen. Du kommer att få en utförligare information om 
vår verksamhet via mejl ca 2 veckor innan du kommer. 
 

Att tänka på inför din placering hos oss  
 
Boende 
Vi kan erbjuda boende i del av trerumslägenhet med gemensamt kök, bad och vardagsrum 
på Kasköplan 5, Hudiksvall, gångavstånd ca 10 minuter från Hudiksvalls sjukhus.  
Om du inte har behov av boende är det viktigt att du snarast meddelar detta till vår 
chefssekreterare asa.jonsson@regiongavleborg.se eller ring 0650-921 15. När Du kommer 
till Hudiksvall går du till huvudentrén vid Hudiksvall sjukhus. Där ringer du 0650-924 44 så 
kommer en person från Transport. Du får kvittera ut nyckel till lägenheten samt får 
sängkläder. I samband med att du avslutar placeringen sker återlämning av nyckel på samma 
sätt, du ringer Transport (0650-924 44). Sänglinnet läggs i närmast avsedd tvättsäck. 
 
Kläder 
Personalkläder hämtar du tillsammans med personal från Barn- och ungdomsmottagningen 
efter morgonrapporten första dagen. 
 
 
Frånvaro 
Eventuell frånvaro under placeringen meddelas till primärjouren 0650-92348 och till en av 
chefssekreterarna Åsa Jonsson 0650-92115 eller Jennie Häggkvist 0650-92824. 
 
 
Hälsoteket 
Du har tillgång till vårt Hälsotek, Hus 10, plan 7 om din placering är minst 2 veckor. 
Om du är intresserad av att träna meddelar du det på morgonen när du kommer. 
 
 
 
 
 



Vår verksamhet 
Vi börjar med en morgonrapport kl 08:00 i barnklinikens konferensrum hus 09 plan 5. Du får 
en karta över sjukhusområdet i mejlet vi skickar innan din placering så att du vet vart du ska 
gå första morgonen.  
 
Verksamheten är uppdelad i en öppenvårdsmottagning och en avdelning som innefattar 
allmänpediatrik, infektion och neonatalvård. Vi ansvarar även för BB-avdelningens barnrond. 
 
Efter morgonmöte/rapport deltar du i arbetet på vårdavdelningen, mottagning och 
dagjoursverksamhet mm. De vanligaste patientgrupperna du kommer att möta när du deltar 
i mottagningsarbetet är astma och allergi. 
 
Under din placering hos oss planeras det in kandidatmottagning i schemat. Det innebär att 
du under handledning får ta två inplanerade mottagningspatienter under en förmiddag eller 
eftermiddag. Om du har en två-veckors placering planerar vi in den under din andra vecka. 
Har du en tre-veckors placering planerar vi in den både vecka två och tre . Du kommer att ha 
möjlighet att förbereda dig för detta. Närmare information och tillgång till remisserna får du 
på plats. 
 
Du har även möjlighet att följa med på kvällsjourer.  
 
Din placering är inte statisk och vi strävar efter att du skall ha möjlighet att delta i så mycket 
som möjligt av det som är intressant för dig. 
Patientflödet och arbetsvolymen kan vara varierande över tiden.  
 
Datajournal 
Vi har datajournalsystemet Melior. 
 
 
Kontaktpersoner på kliniken 
Frida Dannberg 
ST-läkare 
Barn- och ungdomssjukvården 
Tfn 0650-92682 
frida.dannberg@regiongavleborg.se   
 
Åsa Jonsson 
Chefssekreterare 
Barn- och ungdomssjukvården 
Tfn 0650-92115  
asa.jonsson@regiongavleborg.se  
 
Information om sjukhuset hittar du på www.regiongavleborg.se och för dig som läkarstudent 
på www. regiongavleborg.se/lakarstudent  
Välkommen till oss! 
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