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Information till dig som sökt på 
akutmottagningen på grund av 
gynekologiska besvär 
 

Vid ditt besök på Akutmottagningen, Sunderby Sjukhus, gjordes bedöm-

ningen att dina gynekologiska besvär hanteras bättre på dagtid. 

Detta beror på flera saker: 

 Risken stor att du får vänta länge på undersökning på jourtid, 

eftersom dina besvär bedömts som mindre brådskande. Vår jourlä-

kare måste tyvärr prioritera sjukare patienter. 

 Vi har sämre möjligheter att hjälpa dig att få bedömning av rätt 

kompetens. Våra läkare har alla lite olika kompetensprofil, och ett 

besök på vår mottagning under kontorstid innebär att den läkare du 

träffar har tillgång till fler specialister som stöd i bedömningen av 

dina besvär.  

 Vi har sämre möjligheter att utföra vissa typer av undersök-

ningar och provtagning, eftersom allting inte går att göra på akut-

mottagningen.  

 Risken för onödiga återbesök minskar. 

 

För att underlätta för dig (du slipper sitta i telefonkö) kommer vår 

mottagningssjuksköterska att ringa dig närmaste vardag efter ditt 

besök på akuten, för att hjälpa dig att göra en planering för bedömning av 

dina besvär, och höra hur du mår. Det kan innebära en bokad tid på vår 

mottagning inom någon – några dagar beroende på dina besvär. I något fall 

kan det innebära att vi hänvisar till din hälsocentral, om dina besvär bättre 

hanteras där.  

 

OM DU FÖRSÄMRAS under tiden du väntar på att vi ska höra av oss, 

vill vi att du ringer vår gynavdelning 49 på telefon 0920-282049.  

Då kan avdelningssjuksköterskan i samråd med gynjouren göra en ny be-

dömning och ge dig råd om du bör komma in för en undersökning eller om 

du kan fortsätta att avvakta hemma. 

 
Kontakt 

 

Kontakta i första hand 

 

Gynavdelning 49, Sunderby Sjukhus: 0920-28 20 49 

Gynmottagningarna i länet, kontorstid: 010-452 63 00  

(Sjukvårdsrådgivningen: 1177) 


