Västerås 2021-05-06

Välkommen till Kvinnokliniken i Västerås!

Vi skall göra vad vi kan för att din vistelse hos oss ska bli så bra och givande som
möjligt. Här följer en del praktiska detaljer.

Första dagen kommer du 07.45 till Kvinnoklinikens mottagning (vid ingång 31 på
kartan). Fråga efter Magdalena Hoveklint, vår kanslist, av henne får du passeringskort
samt information om var omklädningsrum och arbetskläder finns. Kl 08.00 är det
morgonmöte i konferensrummet på Kvinnoklinikens mottagning. I anslutning till
detta får du schemat för din placering samt en rundvandring. Våra arbetstider är kl.
08:00-17:00 må-to. Om du går med barnmorska på förlossningen gäller deras
arbetstider så som noterat i ditt schema. För övriga praktiska detaljer se nästa sida.

Om du har frågor eller synpunkter är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

Blir du sjuk, försenad eller på annat sätt inte kan komma till praktiken, ring eller maila
magdalena.hoveklint@regionvastmanland.se alternativt 021-4818299.

Välkommen!

Elin Hill, ST-läkare
elin.hill@regionvastmanland.se
Huvudhandledare

2019-12-09

Välkommen till Region Västmanland!
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. Boendet är
kostnadsfritt. Nyckel till boendet hämtas enligt överenskommelse med boendeansvarig.
Boendet är utrustat med WIFI.
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
Sedan 2014 finns ett AT-centrum inom Region Västmanland, ingång 1, våning 11. På ATcentrum 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.

Karta över Västmanlands sjukhus, Västerås
Du kan även hitta karta över sjukhusområdet via länken nedan

Karta över Västmanlands sjukhus

