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Information till läkarstudenter som ska göra sin kliniska tjänstgöring i kärlkirurgi
Välkommen till en intensiv och spännande vecka där du förväntas delta i avdelningsarbetet (bland
annat morgon- och eftermiddagsronder och inskrivningar), kärlmottagningen och vara med på
operation. Du kommer att handledas av olika specialister under din placering. Varje dag pågår både
mottagning, bensårs behandling och operationer. Tillsammans med klinikens läkare formar du
innehållet i din placering. Förutom avdelningsarbetet vill vi lära ut klinisk bedömning av patienterna
inklusive ankeltrycks mätning.
Första dagen träffas vi på kärlmottagningen/avdelning 5 klockan 07:40. Enklast att hitta till
kärlmottagningen är att komma in via ingång 28 eller 26, se bifogad karta. Varje dag börjar med rond
på avdelning 5, dit du kommer ombytt senast 07:45. Enda undantaget är onsdagar då det är
röntgenrond.
https://www.1177.se/Vastmanland/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Landstinget-VastmanlandKarlkirurgiska-kliniken-Karlmottagningen/

En av våra sekreterare möter dig på kärlmottagningen. Hon kommer att informera dig om en del
praktiska detaljer, liksom hur du laddar ner dina behörigheter på ditt SITHs-kort som du har med dig
från skolan. Glöm inte att ta med dina koder som hör till kortet samt legitimation.
OBS! Ta med dig ett eget hänglås (detta kommer att behövas för det klädskåp du kommer att bli
tilldelad). Ytterligare information om din tjänstgöring får du när vi träffas.
TIPS
Inför placeringen är det bra att fräscha upp kärlanatomi vad gäller armar, ben och avgångar från
bukaorta.
Sjukanmälan/frånvaro
Blir du sjuk, försenad eller på annat sätt inte kan komma till praktiken, meddela oss på
telefonnummer 021-17 56 04.
Boende: Maila frågor samt bokning till: kandidater@regionvastmanland.se.
Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast kl 12:00 onsdag före ankomst.
Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i rummen.
Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera.
Passagekort (nyckel) till boendet hämtas tidigast helgfri måndag efter kl 07.45 i receptionen på
Regionhuset, ingång 4. Passagekortet ska återlämnas efter praktiktidens slut i Regionhusets reception
senaste kl 12.00 helgfri fredag.
Varmt välkommen till vår klinik!

2022-06-29

