Praktisk information gällande klinisk placering vid Reumatologkliniken,
Västmanlands sjukhus Västerås
Hej och välkommen!
Från och med VT 2019 är regionplaceringen på reumatologmottagningen i Västerås återigen
4 dagar istället för 3 heldagar. Första dagen, måndag, börjar du ca kl 08:40 med att gå till eleg/e-tjänstekort i Regionhuset, ingång 4 (förbi huvudentrén), för att lägga till dina
behörigheter på ditt kort som du behöver under praktiktiden. Ta med dina koder till SITHSkortet så att du kan ladda ner Region Västmanlands certifikat. Ta även med din namnskylt.
Därefter kommer du till reumatologmottagningen, senast kl 09:00, övriga dagar tisdag –
torsdag är du hos oss kl 08:00 – 15:00.
Reumatologmottagningen ligger på entréplanet till vänster i huvudentrén. Först träffar du
mottagningspersonal som visar dig runt, strax därefter träffar du din huvudhandledare för
en kort introduktion.
Placeringen innehåller huvudsakligen auskultation och handledning på
reumatologmottagningen, men även på dagsjukvården och reumatologklinikens
rehabenhet. Du kommer att få lära dig att ta riktad reumatologisk anamnes, led- och
ryggstatus samt hur vi utreder och behandlar reumatiska sjukdomar. Du får även möjlighet
att självständigt träffa patienter under handledning på mottagningen. Dessutom får du
möjlighet att lära dig injektionsteknik vid lokal kortisonbehandling.
Vid frånvaro eller övriga frågor kontakta vår reception, tfn 021-17 55 23.
Information från AT-centrum
Under er placering inom Landstinget Västmanland har ni tillgång till AT-centrum.
AT-centrum är beläget i höghuset, plan 11, Västmanlands sjukhus Västerås.
På AT-centrum finns kök, matsal och tillgång till arbetsplatser. Mat finns att köpa i
personalrestaurangen och i sjukhusets cafeteria. Vill man äta sin lunch på AT-centrum gör
man det i matsalen. För allas trevnad hjälps vi åt att hålla ordning på AT-centrum.
Studierektor för läkarstudenter nås på telefonnummer 021-17 59 30 och samordnare för
läkarstudenter nås på telefonnummer 021-17 59 72.
Arbetskläder hämtas ut på respektive klinik. På AT-centrum finns omklädningsrum som får
användas. Man kan även använda omklädningsrummet på respektive arbetsplats.
Inför din praktik
Med anledning av att du bara har fyra dagars placering hos oss är det värdefullt att du
hunnit läsa på innan. Utöver kursmaterial ni redan fått vill jag ge ett tips om en interaktiv elearning, gå in på www.primareuma.se och ta del av bl.a modulerna anamnes och ledstatus
inför din placering.
Boende
Har du behov av boende maila till: kandidater@regionvastmanland.se.
Boendet är beläget på ingång 21 (gamla vårdgymnasiet). Viktigt! Rum kan endast garanteras
till de som hör av sig senast klockan 12:00 onsdagen före ankomstvecka. Sänglinne och
handdukar ingår i rummen. Gemensamt kök med enklare köksutrustning samt gemensamt
TV-rum finns på boendet.

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.
Resor/transport
Buss 804 går från Centralstationen i Uppsala och stannar vid Västmanlands sjukhus Västerås.
Buss 1 går från Centralstationen i Västerås och stannar vid Västmanlands sjukhus Västerås.
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.
Karta
Karta över sjukhusområdet, se bifogat dokument.
Varmt välkommen till Reumatologkliniken i Västerås!
Hör gärna av dig om du har andra funderingar och önskemål
Milad Rizk
Verksamhetschef och huvudhandledare
E-post: milad.rizk@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 55 49

