
 
 
Välkommen till Kvinnokliniken vid Hudiksvalls sjukhus! 

 
 
Vi hoppas att du kommer att få en bra placering hos oss på kvinnokliniken Hudiksvall! 
Naturligtvis vill vi gärna ha återkoppling på hur det har varit.  Boka därför in fika eller lunch 
med läkarstudentansvarig för en gemensam utvärdering i slutet av din placering.  
 
 
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.  
 
Kontakta i god tid chefsstöd Maria Nilsson maria.s.nilsson@regiongavleborg.se  och meddela 
om behov av boende finns eller ej.  
När du kommer till sjukhuset ringer du 0650-924 44, Transportservice och du får kvittera ut 
nyckel till lägenheten samt sängkläder. I samband med att du avslutar din placering sker 
återlämning av nyckel på samma sätt. Sängkläderna läggs i närmast avsedd tvättsäck. 
 
Kläder 
Personalkläder hämtas på entréplan hus 9.  
(Du får hjälp att hitta dit första dagen på kliniken.)  
 
Friskvård 
Du har även tillgång till vårt Hälsotek, Hus 10, plan 7. 
Om du är intresserad av att träna där, meddela chefssekreteraren Maria S Nilsson 
maria.s.nilsson@regiongavleborg.se  
 
AT-centrum 
Sedan 2011 finns ett AT-centrum på Hudiksvalls sjukhus, hus 09 plan 4. Vår schemalagda AT-
utbildning på onsdagar mellan kl. 14- 16 hålls i regel där och du är välkommen dit. Många av 
AT-läkarna äter också sin medhavda lunch på AT-centrum och det får du också gärna göra. 
 
På kvinnokliniken 

 Varje morgon kl 08.00 träffas vi (ombytta) i konferensrummet på förlossningsavd. 
(hus 9, plan 7) för jourrapport.  

 På eftermiddagen kl 16.15 är jourrapporten i fikarummet på gyn.mott (hus 9, plan 6).  
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 Fredagar börjar morgonrapporten kl 07.45 och eftermiddagsrapporten kl 15.  

 Tisdagar kl 16.00 -1 7.45 har vi gemensam tid för vidareutbildning i konferensrummet 
på förlossningsavd. 
 

Vår klinik har även extern mottagning i Bollnäs och det kan bli aktuellt att du får följa med 
dit. Du har även möjlighet att följa med på kvällsjouren. 
 
Tillgång till dator finns.  
De datajournalsystem vi använder är: Melior och Obstetrix. 
 
Första dagen på kliniken 
Kom till konferensrummet på förlossningsavd (hus 9, plan 7) kl 08.00. Du kommer då att få 
hjälp med att hitta till klädförrådet, få passerkort och en liten rundtur på kliniken. 
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 
Vi hoppas att du kommer få en bra och givande tid hos oss på kvinnokliniken. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Jenny Puranen 
ST-läkare 
Kvinnokliniken Hudiksvall 
Tfn arb: 0650-923 42 
jenny.puranen@regiongavleborg.se 
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