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Introduktionsbrev inför tjänstgöring på Medicinkliniken
Varmt välkommen till Medicinkliniken Västerås. Medicinkliniken är en stor klinik med
ca 50 specialistläkare och 30 ST-läkare/underläkare. Vi har fem vårdavdelningar, stor
tillströmning på akuten och flera mottagningar med mycket skiftande verksamhet.
Stor del av verksamheten pågår dygnet runt. För att vi ska kunna ge er en så bra
utbildning som möjligt och för att en så stor verksamhet ska fungera krävs
framförhållning.
Fyll i bifogad PDF-fil med grunduppgifter. Personnumret är viktigt för att ordna med
behörigheter så att det praktiska fungerar redan från dag ett.
Vi är intresserade av att veta hur långt du kommit i din ST och om du är
utlandsutbildad samt vilken erfarenhet du har av svensk slutenvård. Du får också
gärna berätta lite mer om dig själv och om du har några speciella önskemål och
förväntningar. Vi kan inte alltid tillgodose allas önskemål.
Schemat läggs i perioder om ca 10 v 5 ggr/år. Detta betyder att från vissa personer
begär vi önskemål 2 månader innan tjänstgöring, andra 4,5 månader innan. Vänligen
svara innan deadline. Schemat läggs av av Johanna Sandström (underläkarschema)
samt Birgitta Voldberg (specialisternas schema samt kvälls- och helgjourer).
Många jobbar deltid vilket är en utmaning. Det är viktigt med tydlighet både innan
och under placeringen. Avdelningsveckor (majoriteten av placeringen) måste du
stämma av dagens arbete med sköterskorna och rapportera till
avdelningsspecialisten innan du går.
Det är önskvärt att du jobbar heltid veckorna/dagarna på akutmottagningen för där
hakar passen i varandra. Dagtid finns specialist tillgänglig på akuten (ledningsläkare)
och tillströmningen är störst på eftermiddagen och kvällen. Därför schemaläggs ni bl
a på dagjour 2 kl 11-19 (Ni har inte larmsökaren oavsett vilket akutpass ni har). Är
detta omöjligt hela veckor, ange vilka dagar som kan fungera.
Alla som kommer till medicin passerar hjärtavdelning och MAVA. I övrigt har vi lung-,
diabetes-, njur-, stroke- gastro- och hematologiavdelning och diagnostiskt centrum,
samt geriatrikavdelning, akutmottagning och mottagningar.
Cosmic: Om du inte känner dig hemma i Cosmic inklusive läkemedel för inneliggande
hör av dig innan placeringen till marita.sers@regionvastmanland.se som ger er
tillgång till instruktionsfilmer.
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Resurs: Placeringen betyder inte att ni blivit över, utan är en viktig kugge vid
sjukdom/oförutsedda händelser. Specialisten markerad med schema styr över
resursen. Det händer dock ofta att resurs inte behöver nyttjas – använd den tiden,
eller om du får tid över på avdelningen till att vara med på olika mottagningar. Du ser
i schema/tidboken vem som har mottagning. Ibland har vi kandidater som redan är
inbokade, men annars är det möjligt att gå med i de flesta fall.
Ni som gör neurologirandning schemaläggs ca ¼ av tiden på ASN (Akut stroke och
neurologiavdelning) om möjligt hela veckor och ca ¾ av tiden på mottagning.
Akutplacering ingår inte under neurologirandning.
Hemvändardagar: Ge alternativa datum eller förslag på dagar. Tänk på att
medicinplaceringar blir bäst om ni är på plats hela veckor d v s lägg hemvändardagar
veckor som redan är upphackade av kurser mm.
Kurser: Ange säkra och sökta kurser. Om du inte får plats på kursen ordnar vi
placering – om du får plats på en kurs när du inte sökt ledigt för kurs, gör vi så gott vi
kan men kan inte lova att du får ledigt.
Enstaka dagars ledighet efter lagt schema måste tas med respektive specialist, som
inte kan lovas ersättare, samt meddelas schemaläggare (så inte alla är borta
samtidigt). Naturligtvis ordnar sig ledighet för oförutsedda allvarliga händelser, men
du kan t ex inte boka långweekendresa för att du fått ihop flex/ jourkomp, inte heller
räkna med att eventuella önskemål om schemaändringar för ledighet etc som
tillkommer efter schemaläggning kan tillgodoses.
Vår ambition med randningen är att ni ska lära er användbar internmedicin/neurologi
och lära känna specialister samt att vi ska lära känna er för ett gott samarbete kring
våra patienter. Vi hoppas att dessa rader ska minska eventuella missförstånd och
göra att ni känner er välkomna – ni gör en viktig insats!
Kontaktuppgifter:
Schema/jouransvarig: Birgitta Voldberg (birgitta.voldberg@regionvastmanland.se)
Schemaansvarig underläkare: Johanna Sandström
(johanna.sandstrom@regionvastmanland.se)
Ändringar i schemat:
Lena Veiring-Pettersson (lena.veiring.pettersson@regionvastmanland.se)
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