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Praktisk information gällande klinisk placering inom
Region Västmanland
Välkommen till Operationskliniken i Västerås
Information inför din placering:
Här kommer information inför din anestesiplacering. Du kommer att få
mer information angående ditt schema via e-post inför din placering

Arbetstid:

Vecka 1: tis-torsdag 07.30-16.30
Vecka 2: tis-torsdag 07.30-16.30

Hur hittar du till oss:
När du kommer från huvudentrén går du rakt fram i entrén. Till vänster ligger
apoteket men du ska gå till höger mot de stora hissarna. Ta hiss/trapporna upp
till 4:e våningen. När du går ut ur hissen ser du en skylt till operation och
intensivvårdsavdelningen. Ring på klockan vid dörrarna för att vi ska öppna dem
och gå sedan in genom dörrarna. Sväng direkt till höger till den långa korridoren.
Ungefär mitt i korridoren på vänster sida sitter våra sekreterare. Det är dem du
ska gå till första morgonen.

Morgonmöte:
Du träffar våra sekreterare på plan 4, operationskliniken kl 07:15 så ger de dig
nyckeln till ditt skåp, kläder och sökare. Byt om till våra operationskläder och gå
tillbaka till korridoren där sekreterarna sitter. Anestesiläkarna samlas dagligen
kl 07:30 till gemensamt morgonmöte i biblioteket i administrativa korridoren
utanför IVA (mittemot sekreterarna). Om du är sjuk eller av annan orsak ej kan
komma en dag, var snäll och ring vår sekreterare Inga-Lill Oscarsson via
huvudväxeln 021-17 30 00.

Kliniken består av:
Operation är uppdelad i dagkirurgen, kirurgen, ortopeden och Triaden (ÖNH,
urologi och gyn). Du ska gå med på en jour och du får själv bestämma vilken dag
som passar bäst, kolla med någon av dem du går med så hjälper de till att kolla
med primärjouren att det passar. Vår ambition är att du ska få se så mycket som
möjligt av verksamheten och ha någorlunda kontinuitet i handledningen men
jourer, hur mycket andra elever/studenter/kandidater vi har kan ibland göra att
vissa saker missas.

Boende:
Maila frågor samt bokning till: kandidater@regionvastmanland.se.
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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!

