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Kirurgkliniken i Västerås 2021
Information till studenter vid Endokrin- och bröstkirurgi i Västerås.
Du kommer att vara placerad på kirurgkliniken under en vecka och på medicinkliniken under
den andra. Var god se placeringsschema för att se om du börjar på kirurgen eller medicin.
(Har du inte fått detta schema med detta brev kommer det snarast.) Under kirurgplaceringen
kommer du att ha ett program som involverar våra endokrin- och bröstkirurger. Du kommer att
ha en handledare från respektive subspecialitet. Då våra patienter ofta är polikliniska eller har
bara en postoperativ natt, kommer du inte ha en hemma avdelning. Istället är det i vår
administrativa våning du kommer ha tillgång till skrivbord och dator när du inte är med oss på
våra mottagningar eller operation.
Du kommer delta i mottagning och operation av endokrinkirurgiska och bröstpatienter, även
mammografin deltar i undervisningen. Din handledare hjälper dig att förklara schemat och hitta
rätt under veckan. I möjligaste mån har vi ett kandidatmottagningspass för endokrinkirurgiska
patienter för varje kandidat. Ibland utnyttjar vi peer-learning vid dessa pass.
Första tjänstgöringsveckan är det viktig att ni kommer kl. 08:00 och möter upp
Annetthe Gabrielsson (annetthe.gabrielsson@regionvastmanland.se) 021-176966, på
Kirurgklinikens Administration på våning 3 (ing 26 eller 28). Ola Hessman kommer att gå
igenom veckans placering och därefter kommer Annetthe ge en kort introduktion, sjukhuskläder
och skåp. Om ditt SITHS-kort inte är aktiverat sedan tidigare måste detta aktiveras vid Eleg/eTjänstekort i Regionhuset, ingång 4. Därefter börjar tjänstgöringen tillsammans med din
handledare. Övriga dagar anpassas arbetstiden efter dagens aktivitet. Fredagar är normalt
inläsningstid.
Allmän information
Om ni vill ha boende eller om ni har frågor kring detta kan ni maila till
kandidater@regionvastmanland.se.
OBS! Ordna boende senast onsdag kl. 12:00 veckan innan placering.
Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i
rummen. Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera.
Passagekort till boendet hämtas tidigast helgfri måndag efter kl.07:45 i receptionen på
Regionhuset, ingång 4. Passagekortet ska återlämnas på samma ställe senast kl.12:00 helgfri
fredag. Ev. packning/väskor kan förvaras på Kirurgklinikens Administration under första
praktikdagen.
Bussar avgår från Centralstationen i Uppsala och stannar vid lasarettet (Knektgatan).
Om du har frågor eller synpunkter är du mycket välkommen att höra av dig till oss. Vi är
tacksamma om eventuell frånvaro meddelas per mail. Blir du sjuk, försenad eller på annat sätt
inte kan komma till praktiken, ring eller maila annetthe.gabrielsson@regionvastmanland.se eller
021-17 69 66.

Välkommen till Kirurgkliniken!
Ola Hessman

Tel 73998, mail: ola.hessman@regionvastmanland.se

