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Välkommen till Barn- och Ungdomskliniken i Västerås
Du som kommer att göra en del av den kliniska tjänstgöringen hos oss hälsas hjärtligt välkommen.
Vänligen kom senast 07.45 så får du en kortare information innan morgonmötet som startar varje
morgon kl 08.00 i barnklinikens bibliotek. Du hittar Barnmottagningen vid ingång 31, på baksidan av
sjukhuset (sett från huvudingången). Gå genom mottagningen till administrationskorridoren. Buss
773/774 stannar utanför sjukhuset. Vid ankomsten första dagen får du ett översiktligt grundschema.
En personlig handledare är utsedd och oftast går man med denne åtminstone första dagen.
Tillsammans bör man gå igenom schemat och diskutera hur eventuella önskemål kan tillgodoses. Om
ingen annan är placerad på barnakuten kan man alltid gå dit. Det finns också möjlighet att gå med
kvällsjouren från 16.00 – ca 22.00. Vi tar emot 2-4 kandidater per vecka.
Boende: Det finns studentrum på sjukhusområdet (gamla vårdskolan) att låna för övernattning.
Önskas boende bokas detta via kandidater@regionvastmanland.se senast onsdag kl. 12.00 före
önskad vecka. Trådlöst internet finns i korridoren (lösenord till detta finns på anslagstavlan i
korridoren). Passagekort (nyckel) till boendet hämtas tidigast helgfri måndag efter kl. 07.45 i
receptionen på Regionhuset, ingång 4. Passagekortet skall återlämnas efter praktiktidens slut i
Regionhusets reception senaste kl. 12.00 helgfri fredag.
Passerkort, inloggning i Cosmic: Information om var Cosmickort med passeringsbehörighet hämtas
ut får du av Eva Sundling eller Pia Johansson som också visar runt första dagen. Ingång 31 är öppen
från 07.00. Det kan vara bra att ha med eget hänglås till klädskåp i omklädningsrum.
Parkering: När du startat din praktik kan du via Regionens intranät läsa aktuell information om
digitalt parkeringstillstånd och parkering i Region Västmanland för dig som student. Du kan även
fråga din handledare på din praktik.
Sjukfrånvaro: Vid eventuell sjukdom vill vi att Du hör av Dig via SMS till 076-6961845 senast 07.30.
Sjukfrånvaro meddelas till hemkliniken. Om det för övrigt blir några ändringar t ex byte av region
eller placeringsort önskar vi att du meddelar oss eller ser till att er kursamanuens vidarebefordrar
informationen snarast.
Vid eventuella frågor eller särskilda önskemål får du gärna höra av dig till någon av oss.

Väl mött och hjärtligt välkomna till vår klinik!

Anna Engelbrektsson,
ST-läk pediatrik
Tfn: Via vxl 021-17 30 00.
anna.engelbrektsson@regionvastmanland.se

Pia Johansson,
Kliniksekreterare
Tfn: 021-173291
pia.johansson@regionvastmanland.se

