Information till medicine läkarstuderande som skall
tjänstgöra vid ÖNH-kliniken, Västmanlands sjukhus

Hej och välkommen till Öron- Näs och Halskliniken, Västmanlands sjukhus!
Första dagen träffas vi på ÖNH-mottagningen kl 07.50 (om första dagen är en tisdag är ni välkomna kl
8.50). Där kommer du få mer information samt hjälp att byta om inför morgonmötet som börjar kl
08.00.
Vårt veckoschema ser ut som följer:
Måndag

08.00

röntgenrond (röntgenavd våning 3)

Tisdag

08.50

inget möte utan mottagningsstart kl 8.50

Onsdag

08.00

morgonmöte i biblioteket på ÖNH-mott

Torsdag

08.00

röntgenrond (röntgenavd våning 3)

Fredag

08.00

morgonmöte i biblioteket på ÖNH-mott

Du har arbetstid till kl 16.00 alla dagar utom fredagar då du slutar 13.00.
Nu finns också AT-centrum våning 11, kök, rum med datorer osv. AT-centrum ligger på plan 11, alla
kandidater är välkomna dit, ringklocka finns utanför dörren.
Du kommer att auskultera på mottagningen och du kommer även ha ett halvdagspass med
kandidatmottagning där veckans kandidater tillsammans under handledning handlägger fyra
mottagningspatienter. Eventuellt kommer du även vara med på jourmottagning, operation och vid vår
polikliniska operationssal.

På youtube finns en film om undersökningsteknik och den rekommenderar vi att ni ser innan ni kommer
till oss, se länk https://www.youtube.com/watch?v=gOy4RVSFI6U

Eventuell sjukdom/frånvaro meddelas till Lisa Dunbäck, enhetschef ÖNH-mottagningen, tel. 021-17 33
50 (vid hennes frånvaro – ring 021-173309). Ansvarig läkare för läkarkandidater heter Johanna Åberg.

Jennifer Flink administrerar boendet för dig som väljer att inte dagpendla. Du som önskar bo
kvar i Västerås ska kontakta Jennifer: kandidater@regionvastmanland.se för att boka rum.
Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast kl 12.00 onsdag veckan 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 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.
Buss 773 och 774 avgår från Centralstationen i Uppsala och stannar nära lasarettet.

Vi tycker att det är roligt att ta emot kandidater. Ännu roligare är det om ni kommer pålästa inom
området. Vi hoppas att ni kommer att få en givande placering hos oss.
Vänliga hälsningar medarbetarna på ÖNH-kliniken i Västerås

Reviderad 190111

