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Välkommen till medicinkliniken, Region
Västmanland, Köping!
Du tillhör de läkarstudenter som under terminen kommer att bli placerad i Köping.
Du kommer att arbeta under handledning och utgå ifrån underläkarnas veckoschema. Läkarnas
arbetstid är måndag – torsdag 07.30 – 16.15, fredag 07.30 – 15.00. Avdelning, schema och namnet
på dina handledare får du när du börjar din placering.
Gemensamt morgonmöte kl. 08.00. Rond kl. 8.45. AT- och kandidatundervisning samt klinikmöte
med föreläsningar tisdagar respektive onsdagar. Läkemedelsinformation torsdagar.
Under din avdelningsplacering kommer du under en dag att följa vårdteamet från kl. 07.00.

Vi träffas vid huvudentrén, entré 1; T5 kl. 07.30, T6 kl. 07.45.
Vi kommer då att gå igenom de praktiska detaljerna och presentera medicinkliniken.

Boende
Rumsbokning med information sänds till din mailadress innan din placering.
Vi har reserverat ett rum på STF Vandrarhem Tre Knektar som ligger på promenadavstånd från
sjukhuset. Det är bokat från kvällen innan du börjar här.
Inför din placering här vill vi att du i god tid bekräftar att du tagit del av rumsbokningen, som du får
via mail.
OBS! Om du ändrar din placering eller måste avboka ditt boende är vi tacksamma om du gör det
snarast eller senast 3 veckor innan din placering här.

Efter kontakt med Vandrarhemmet för incheckning får du en kod till ytterdörren. Rumsnyckel lägger
de sedan i ett fack.
Öppettider
Telefon reception
Telefontid
Incheckning
Besöksadress

09.00-12.00 och 13.00-14.00 vardagar
0221-244 95, mobil 070-922 42 11
08.00-20.00 alla dagar
Enligt överenskommelse per telefon med receptionen
Ågärdsgatan 2D, 731 32 Köping

Rummet disponerar du under hela tiden du är i Köping. På rummet finns pentry med köksredskap
och toalett. Gemensam dusch i korridoren. På rummet finns även kabel-TV, nätuppkoppling och
storbilds-LCD.
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Sjukhus/klinikinformation
Medicinkliniken har 70 vårdplatser i Köping, fördelade på en hjärtintensivavdelning och tre
internmedicinska vårdavdelningar med profilering hjärta, stroke, rehabilitering och gastroenterologi.
Medicinsk akutmottagning med dygnet-runt-verksamhet.
Övrig verksamhet är dagmedicin, AH-team (avancerad hemsjukvård), Närvårdsteam, neurolog- och
infektionskonsult samt fys.lab.
Mer information om sjukhuset, dess utbud, parkering (inkl. karta) och våra enheter som du kan
behöva får du på https://www.1177.se/Vastmanland/hitta-vard/kontaktkort/Vastmanlands-sjukhusKoping/

Resor/transport
Järnvägs-/busstation cirka 5 minuters gångavstånd från sjukhuset.
Om du önskar reseersättning tar du kontakt med GU-ALF-kansliet i Uppsala.

Att ha med
OBS! Medtag legitimation, namnskylt, STIHS-kort (e-tjänstekort) med koder och hänglås.
Hänglås behöver du till ditt klädskåp.

Sjukanmälan/frånvaro
Om du blir sjuk, försenad eller får annat förhinder under din placering hos oss vill vi att du ringer till
Astrid Sundlöf, tfn 0221-26140 och meddelar detta, om inget svar fås, ring till Gunilla Dahlkvist tfn
0221-26125

Om Köping – uppleva och göra
Här får du tips! Kultur, fritid & natur - Köpings kommun (koping.se)

Väl mött!
Astrid Sundlöf
Utvecklingssjuksköterska
astrid.sundlof@regionvastmanland.se
Tfn 0221-261 40

Gunilla Dahlkvist
Administrativ sekreterare
gunilla.dahlkvist@regionvastmanland.se
Tfn 0221-261 25

