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Information till läkarstudenter som ska tjänstgöra
vid ögonkliniken, Region Västmanland, Västerås
Ögonkliniken i Region Västmanland är länsövergripande och innefattar enheter i Västerås,
Köping, Sala och Fagersta. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper. Vi har administratörer,
kanslister, läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor både med och utan
specialistkompetens, optiker, optometrist, ortoptister och undersköterskor. Personalstyrkan
består av cirka 75 personer varav de allra flesta arbetar i Västerås.
På klinikens operationsavdelning bedrivs främst kataraktkirurgi och intravitreala injektioner
men även glaukomkirurgi, avancerade strabismoperationer, vitreoretinal kirurgi samt
operationer av ögonlock och hudförändringar kring ögonen.
På mottagningen förbereds patienter inför läkarbesök, då är synkontroll och tryckmätning de
vanligaste undersökningarna. Vi gör också synfältsundersökningar, angiografier,
färgsinnestester, protesutprovningar och mycket annat. I rådgivningstelefonen tar vi hand om
de patienter som ringer till oss.
På den administrativa enheten jobbar medicinska sekreterare, undersköterskor och kanslister.
Under 2019 hade vi 20000 läkarbesök, utförde 30000 sjukvårdande behandlingar och 11000
operationer.

Första dagen och resten av veckan
Välkommen första tjänstgöringsdagen kl 08:00 till ögonkliniken våning 3, följ skyltar från
huvudentrén (ingång 1) eller från ingång 31 där buss 1 stannar. Anmäl dig till receptionist när
du kommer till ögonkliniken. Du kommer att träffa den ST-läkare som är handledare under din
tjänstgöring.
Den första dagen kommer du att få ett schema. Under veckan kommer du att gå bredvid läkare
på ögonkliniken vid bl.a. mottagningsarbete och dagjour. Du kommer även att få vara med på
operationer samt gå parallellt med ortoptist. Vid cirka tre tillfällen under veckan kommer du att
ha kandidatmottagning där du själv får undersöka och handlägga patienter under handledning.
Sjukanmälan sker till ögonklinikens arkivpersonal 021-17 38 12 samt till huvudhandledare
Malin Timgren, malin.timgren@regionvastmanland.se
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.

Varmt välkommen till vår klinik!
Malin Timgren
Överläkare
Huvudhandledare

Anna Becker
Samordnare
021-17 38 43
anna.becker@regionvastmanland.se
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