Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet
Vuxenpsykiatri Västmanland
Ledning vuxenpsykiatri

Datum 2019-10-02

Randning Vuxenpsykiatrin Region Västmanland
Obligatorisk INTRO
Den första veckan på din placering är INTRO Introduktionsprogram i samverkan med AT- läkare och övrig
ny personal på Psykiatrin. Ansvarig är ST- studierektor och AT- studierektor.
När planeringen till din placering planeras så måste du räkna med denna vecka.
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Schemat för INTRO skickas ut av samordnare för läkarbemanning innan start.
Samordnare för läkarbemanningen:
Helena ”Lalla” Granath 021- 17 33 65 helena.granath@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 (Nästa tillfälle är vecka 11 på lärcentrum)
• Brandutbilding
KOM IHÅG!
Senast tre månader innan din placering startar vill vi ha uppgifter inför randning Blankett 30035–3 ifylld
och återsänd till samordnare för läkarbemanningen.

Allmänna rutiner för Jourer ST- randare

RV1000, v5.0, 2017-05-16

•
•
•
•

Samordnare för läkarbemanningen ansvarar för jourschemat som publiceras på Medinet
Du ansvarar själv för att byta jour med någon, meddela alla förändringar till Lalla (Helena)
Blir du sjuk på helgen eller utanför kontorstid, kontakta Akuten som ringer ersättare! 021-176050
Kort varsel kan endast ges från verksamheten och inte kollegor emellan, (även om det är mindre än en vecka
kvar till akutell jour)
•
Endast bakjouren kan vid behov beordra dig att vara kvar längre än vad ditt pass sträcker sig. Stannar du
frivilligt däremot blir övertiden flex och inte jourkomp.
Jourrapport natt
• Stämpla ut 16.30 när jouren börjar. Stämpla in 08.00 för att rapportera på morgonmöte.
Jourrapport Primärjour 2
•
Mån-tors är jourtiden 19.00-20.00
•
Fredagar är jourtiden 16.00-20.00
•
Lör-sön enligt Medinet schema
Fyll i jourrapport för ovannämd tid och lämna till Lalla
Om du ej är anställd av Region Västmanland så måste en timanställning ordnas och du måste meddela till mig
Lön
Personnummer
Adress
Samt bifoga bevis om läkarlegitimation
ATL Faktisk arbetad tid blankett skall alltid lämnas in av dig som går nattjour. Blankett 48568-1
Kontaktperson Helena Granath, 021-17 33 65, helena.granath@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Psykiatricentrum, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
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Placering under din randning
För att få en bra placering så kommer du att ha ett schema på
-

Psykiatriska akutmottagningen

-

Vuxenpsykiatrisk mottagning
Beroendemottagningen

o

o

Dagpasset börjar alltid med gemensamt morgonmöte i Misteln 08.00

Blå korridor plan 3

Ansvarig under din placering hos oss är ST- studierektor Karin Carlsson 021- 17 66 53
karin.carlsson@regionvastmanland.se

2 (2)

