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Välkommen till hudkliniken i Västerås
Här kommer lite information om hudsjukvården i Västmanland
Hud- och venereologisjukvården i Västmanland är centraliserad till Västmanlands
sjukhus Västerås bortsett från att viss ljusbehandling ges vid länsdelssjukhusen i
närsjukvårdens regi.
Vår verksamhet är till övervägande delen poliklinisk och kliniken förfogar inte över
några egna slutenvårdsplatser dock kan vid behov patienter läggas på
infektionskliniken i första hand.
Patientklientelet omfattar alla åldrar och kliniken samarbetar i gränsområden med
flera andra kliniker såsom barn-, reumatolog-, kvinno-, kirurg- och öronkliniken samt
smittskyddsenheten.
Under ett år tar vi emot cirka 22 000 besök fördelade på cirka 12 000 läkarbesök och
10 000 sjukvårdande behandlingar
Vi kan inom den dermatologiska specialiteten erbjuda behandlingar med
excisionskirurgi, fotodynamisk terapi, laserbehandling, cytostatika och olika former
av lokalbehandlingar. Vi kan även på vår behandlingsenhet erbjuda ljusbehandlingar.
Vi hoppas du kommer att trivas hos oss och att din tid hos oss blir lärofylld.
Lite praktisk information
Hudkliniken hittar du vid ingång 5, den högra flygeln på ”gamla” lasarettet.
Första dagen på din placering börjar du klockan 08:00, anmäl dig i receptionen på
Hudkliniken, så kommer vi och tar emot dig. Därefter tar vi en rundvandring på
kliniken.
Ta med din namnskylt
Boende: Maila frågor samt bokning till: kandidater@regionvastmanland.se.
Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast kl 12:00 onsdag 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 (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.
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Har du några ytterligare frågar kan du kontakta oss via mail eller telefon
Susanne Hart
kliniksekreterare
tfn 021-17 50 82
susanne.hart@regionvastmanland.se

Karin Berglund-Klinton
enhetschef
tfn 021-17 34 10
karin.berglund-klinton@regionvastmaland.se

