INFORMATION
Giltigt fr.o.m.

1 (2)
Dok.nummer-Utgåva

2018-02-07

Praktisk information inför din placering på Klinisk
undervisningsavdelning (KUA) till ortopedkliniken!

INLEDNING
Du hälsas varmt välkommen till ortopedkliniken för din VFU-placering i termin 7.
Första dagen träffar du Charlott (Lotta) Hermansson kl 07.15 för praktisk genomgång,
nycklar, sökare och ombyte mm. Du visas runt i lokalerna, var man äter lunch etc. När
vi är klara får du gå in till läkarnas dagliga morgonmöte kl 8.00 med efterföljande
röntgenrond. Därefter följer du med din anvisade handledare efter det schema som
du fått vid morgonintroduktionen samt via mail.
ORTOPEDKLINIKEN I KORTHET
Ortopedkliniken har mottagningar i Västerås, Köping och Fagersta. Vi bedriver
specialistsjukvård och har en operativ sektion för trauma, en för elektiva patienter
och en för slutenvårdsverksamhet. Vi är idag cirka 48 läkare varav en stor del är preAT och under sin ST-utbildning utöver specialister och överläkare. På kliniken har vi
cirka 19 900 öppenvårdsbesök, 16 500 traumabesök samt cirka 5 700 operationer
varav 2 250 dagkirurgiska och 2 300 elektiva årligen. Du kommer att få prova på de
flesta områdena som operation, akutmottagning och tidsbokad mottagning
tillsammans med handlare. Vi har även en stor rehabavdelning med cirka 1 900
nybesökremisser årligen utöver planerade återbesök som arbetar tätt ihop med
läkarkåren. Du kommer att genom dessa kontakter på kliniken få ytterligare tillfällen
att träna på det interprofessionella lärandet. Vi har utöver detta även en stor kår av
undersköterskor som arbetar tätt kring patientvård som t ex gipstekniker,
provtagning etc samt medicinska sekreterare som finns tillgängliga för ev frågor eller
funderingar.
DIN PRAKTIK PÅ KLINIKEN
Vi försöker att få en så bra spridning som möjligt över klinikens alla byggstenar. Detta
betyder att du kommer att få följa med fler yrkeskategorier än läkare i syfte att
stärka det interprofessionella lärandet. För mer detaljer vänligen se det separata
schema du får av studentansvarig läkare Nenad Andjelkov.
BOENDE OCH RESOR
Vänligen se den allmänna informationen som finns på Studentportalen i Uppsala.
SCHEMA
I möjligaste mån får du schemat hemskickat innan din period börjar hos oss, i annat
fall får du det i handen första dagen vid morgonträffen med Lotta H.
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DIKTERING
Tillsammans med Lotta H har ni genomgång av rutiner, riktlinjer etc.

ÖVRIGT
All frånvaro handläggs i samråd mellan dig, din handledare och ansvarig på ditt
lärosäte.
Sjukanmälan
Sjukfrånvaro samt övrig frånvaro ska anmälas till Doris Rutemark Dalmo, Enhetschef
mottagning
doris.rutemark.dalmo@regionvastmanland.se
021-17 35 09

Ansvarig handledare
Nenad Andjelkov, specialistläkare
nenad.andjelkov@regionvastmanland.se
sökare 4623

Ansvarig administrativ kontakt
Charlott Hermansson, medicinsk sekreterare
charlott.hermansson@regionvastmanland.se
021-17 31 88
Gå till ingång 2, Västerås sjukhus, ortopedkliniken och fråga i receptionen på höger
sida efter Lotta när ni kommer första dagen.

KURT
Glöm inte att Kurta din placering hos oss!

