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Välkommen till Region Västmanland!
VIKTIGT att tänka på inför din placering hos oss – ta med giltig id-handling, namnskylt och hänglås första dagen.
OBS!! glöm inte att ta med ditt SITHS-kort (e-tjänstekort) som du fått från skolan samt tillhörande koder. Du behöver
gå till Regionhuset, ingång 4 (E-legitimation) för att ladda ner passagebehörigheter samt erhålla certifikat på ditt SITHSkort om du inte varit hos oss tidigare.
Sjukanmälan/frånvaro
Blir du sjuk, försenad eller på annat sätt inte kan komma till praktiken, meddela respektive handledare/administratör på
den klinik du har din placering.
Boende
Meddela behov av boende så snart du kan. Vi behöver besked i god tid för att planeringen ska bli så bra som möjligt.
Rum kan endast garanteras till de som hör av sig senast klockan 12:00 onsdagen före ankomstveckan. För bokning,
kontakta boendeansvarig på e-postadress kandidater@regionvastmanland.se. Om du har bokat boende tidigt under
terminen, måste detta avbokas senast onsdag veckan innan du ska komma om du inte har behov av det. Boendet är
beläget på sjukhusområdet, ingång 21. Du bor i eget rum i studentkorridor med dusch och toalett i korridoren.
Gemensamt kök med enklare köksutrustning samt gemensamt TV-rum finns på boendet. Viktigt! Sänglinne och
handdukar ingår i rummet. WIFI finns. Boendet är kostnadsfritt.
Passagekort till boendet hämtas tidigast helgfri måndag efter kl. 07.30 i receptionen på Regionhuset, ingång 4.
Passagekortet ska återlämnas efter praktiktidens slut i Regionhusets reception senast kl. 12.00 helgfri fredag.
Resor/transport
Buss 773, 774 och 874 går från Centralstationen i Uppsala och stannar vid sjukhuset i Västerås, Skiljebomotet och
Knektgatan. Se bifogade kartor. 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.
Lunch
Restaurang Höjdpunkten finns på sjukhusområdet. Vi huvudentrén finns Café Bigarrå, som serverar dagens lunch och
andra smårätter. I Psykiatrihuset finns även Café le Coin som serverar diverse lunchrätter. Du kan givetvis ta med dig
lunch och äta på respektive klinik där du har din placering.
AT-centrum
AT-centrum finns på ingång 1, våning 11. På AT-centrum finns kök, matsal och tillgång till arbetsplatser för den som
önskar. Om du väljer att använda AT-centrums lokaler, delar du med alla andra användare framförallt AT-läkare, på
ansvaret att hålla det snyggt och rent samt t ex hjälpa till att plocka i och ur diskmaskiner. Matsal och kök kan vid enstaka
tillfällen vara bokade på grund av utbildningar för AT-läkare - information om detta sätts upp i god tid på synliga platser
på AT-centrum. Arbetskläder hämtas ut på respektive klinik. På AT-centrum finns omklädningsrum som får användas. Man
kan även använda omklädningsrummet på respektive arbetsplats.
Kommer du inte in på AT-centrum ska du kontakta Studierektor på följande mail:
studierektor.lakarstudenter@regionvastmanland.se eller via telefon 021-175972.
Apotek
Apotek finns i entréhallen. Öppettider: måndag – fredag 08:00-16:30.
Bibliotek
På plan 0, ingång 1 (huvudentrén), finns ett medicinskt bibliotek med facklitteratur, tidskrifter inom medicin och
omvårdnad samt olika databaser för att söka efter litteratur och vetenskapliga artiklar. Här finns också ett allmänt
bokbestånd med skön-, fack- och barnlitteratur och ljudböcker. Öppettider: måndag-torsdag 09:00-17:00 samt fredag
10:00-16:00.
Sjukhuspräst
I händelse att du under din tid hos oss känner att du behöver mer hjälp och stöd i jobbiga situationer som kan uppstå,
utöver vad din handledare kan ge, är du välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan på telefonnummer 021-17 38 37.
Klinikinformation
Se under respektive termin för mer information om din klinikplacering.
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Kontakt
Vid frågor eller problem som uppstår kan du kontakta Studierektor för läkarstudenter inom Region Västmanland på
nummer: 021–175972 eller via mail: studierektor.lakarstudenter@regionvastmanland.se

Välkomna till oss i Västmanland.

Studierektor för läkarstudenter

