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Bra att veta, kom ihåg! - Vuxenpsykiatrin Region Västmanland  
PLACERINGAR UNDER DIN RANDNING 
Psykiatriska akutmottagningen, 2 veckor obligatoriskt, ingen frånvaro under placeringen 

 Ni arbetar både dag och eftermiddagspass 
Dagpasset börjar alltid med gemensamt morgonmöte i Misteln 08.00 (Arbetstid 08.00- 16.30 Lunch 30 minuter) 
Eftermiddagspass 13.00- 20.00 (Jourtid mån-tors mellan 19.00- 20.00, fred 16.00-20.00)  
Jourrrapport lämnas till administrationen i Modulen till Sandra Karlsson 
 
Beroendemottagningen, 2 veckor obligatoriskt, ingen frånvaro under placeringen. Blå korridor plan 3  
Vuxenpsykiatrisk mottagning, Västerås, Sala, Köping eller Fagersta (Arbetstid 08.00- 16.30 Lunch 30 minuter) 
 
Om du inte är anställd i Regionen behöver vi göra en timanställning under de veckor du har en placering 
på Akutmottagningen för att kunna ersätta tiden för jourkomp: 
 Lön 
 Personnummer 
 Adress 
 Samt bifoga bevis om läkarlegitimation 
INTRO OBS! Obligatorisk för dig som randar sig hos oss. 
Den första veckan på din placering är introduktionsprogram i samverkan med AT- läkare och övrig ny personal på Psykiatrin. 
Ansvarig är AT- studierektor Therese Turpin ST, Joel Schäfer ST och Gustaf Bråkenhielm ST.  
Måndag-onsdag 08.00- 16.30 Ing 29 Plan 2 TEAMS/Vitsippan 
Torsdag förmiddag– ST- intro med Studierektor Vineta Juhnevica (särskilt schema) därefter placering enligt schema i Medinet. 
Nu bokas även ett uppföljningsmöte med studierektor innan avslut.  
https://medinet.se/vastpsyk Inloggning med din mailadress 

INTRO 2022 INTRO 2023 INTRO 2024 
v.8 v.8 v.8 

v.21 v.21 v.21 
v.34 v.34 v.34 
v.47 v.47 v.47 

Schemat för INTRO skickas ut av samordnare för läkarbemanning innan start. 
Samordnare för läkarbemanningen: 
Sandra Karlsson 021- 17 33 65 sandra.t.karlsson@regionvastmanland.se 
BRA ATT HA I RYGGSÄCKEN 
För att få ut det mesta under din placering och för att vara så förberedd som möjligt så vill vi i längsta mån att du 
har genomgått dessa utbildningar:  

• Juridikkursen 
• Försäkringsmedicin för allmänmedicin och psykiatri 
• Brandutbildning 
• Utbildningen - Tillämpning av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) på Utbildningsplatsen 

https://ltv.luvit.se/luvitportal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6438  
Du har väl koll på Samverkansdokument/RegNo/33220  
Randningen på psykiatrin är 11 veckor = 55 dagar. Minimum 8 veckor för att bli godkänd = 40 dagar 
Ansvarig under din placering hos oss är ST- studierektor Vineta Juhnevica Tel: 021- 481 80 06 el. 079-061 12 44   
vineta.juhnevica@regionvastmanland.se 
 
KOM IHÅG! 
Senast tre månader innan din placering startar vill vi ha Uppgifter inför randning Blankett 30035 ifylld och 
återsänd till samordnare för läkarbemanningen. Där fyller du även i avvikelser i arbetstid etc.  
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