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Klinisk placering för läkarstudenter, onkologikliniken

Välkommen till onkologikliniken Västerås!
Onkologikliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet i Västerås.
Vi tar hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder adjuvant, kurativ och
palliativ behandling samt tillgodoser deras behov av kontroller och information.
Kliniken ska bistå andra kliniker i utrednings- och diagnosarbete.
Ett omfattande samarbete finns med patologi- och radiologiklinikerna. Dessutom har
onkologikliniken specialistronder med andra kliniker varje vecka. Samarbete finns
också med UAS, KS och USÖ. Kliniken arbetar efter nationella vårdprogram.
Kliniken består av:
Onkologimottagningen, ingång 34, plan 1 alternativt följ markering ”K” från
huvudentrén.
Dagvårdsenheten (DVA), ingång 34, plan 4.
Strålbehandlingsenheten, ingång 34, plan 1.
Vårdavdelning 80, ingång 34, plan 7.
Palliationen, ingång 47

Praktisk information
Utbildningssamordnare för samtliga läkarkandidater inom regionen är Johan
Kumblad. För kontakt maila: johan.kumblad@regionvastmanland.se.
Behövs tillgång till boende kontaktar du kandidater@regionvastmanland.se för att
boka ett rum.
Viktigt! Rum kan endast garanteras till de som hör av sig senast kl 12:00 onsdagen
före önskad boendevecka. 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.
För dig som väljer att pendla går buss 773, 774 och 874 från Centralstationen i
Uppsala och stannar vid sjukhuset i Västerås, Skiljebomotet och Knektgatan. Kör du
egen bil, kan parkeringskort köpas i ”Upplysningen” vid huvudentrén, ingång 1. Om
man önskar reseersättning, lämnas kvitto på bussresor till GU-ALF-kansliet i Uppsala.
Arbetstiden för läkarstudenter är 08:00-16:00 förutom första dagen på placeringen.
Varje dag blir ni hämtade av ansvarig handledare på mottagningen.
Lunch: Medtag egen matlåda alternativt finns personalrestaurang och kiosk på
sjukhusområdet.
Glöm inte att ta med din namnskylt.
Vid sjukfrånvaro, anmäl till receptionen på telefonnummer 021-17 52 95 eller till
sekreterare på telefonnummer 021-17 43 17 (går att anmäla från klockan 07.00).

INFORMATION

2 (3)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2019-01-11

21061-2

Klinisk placering för läkarstudenter, onkologikliniken
För att få behörigheter upplagda på ditt SITHS-kort, gå till Regionhuset, ingång 4 (Elegitimation), innan ni kommer till mottagningen. Glöm inte att ta med legitimation.
Se nedan för preliminärt schema för en veckas placering på kliniken. Eventuella
schemaändringar kan ske beroende på bemanning. Ett personligt schema erhålles
första dagen alt skickas det via mail till berörd student.
Måndag
Mottagning samt DVA
Kl 08:30-09:00 Visning av mottagningen samt vart arbetskläder finns.
Handledare kommer att visa dig var arbetskläder finns för att därefter lotsa dig till
ansvarig handledare. Ni träffas på Onkologimottagningen.
Kl 09:00-12:00 handledning av läkare som har mottagningsbesök
Kl 13:00-16:00 handledning med sjuksköterska DVA (dagvårdsavdelning för
cytostatikabehandlingar)
Tisdag
Strålbehandlingen
08:00-09:00 Fysiker
09:00-09:30 Strålrond
10:00-11:00 Vara med vid CT-dosplanering, strålbehandlingar och läkarbesök på
strålbehandlingen
11:00-12:00 Handledning av strålbehandlingsläkare som ansvarar för targetritningar
13:00-16:00 Dosplanering, behandlingsmaskin.
Onsdag
Avdelning 80
Kl 08:00-16:00
Ronder, in- och utskrivningar och avdelningsarbete tillsammans handledare.
Torsdag
Avdelning 80
Kl 08:00-16:00
Ronder, in- och utskrivningar och avdelningsarbete tillsammans handledare.
Kontakt
Huvudhandledare på onkologikliniken är
överläkare Birgit Johansson, birgit.johansson@regionvastmanland.se
Specialistläkare Raya Natik, raya.natik@regionvastmanland.se
Verksamhetschef Onkologikliniken är Gustaf Hedström,
gustaf.hedstrom@regionvastmanland.se
Biträdande verksamhetschef onkologikliniken är Lena Eklund,
lena.eklund@regionvastmanland.se
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