2020-09-02

Välkommen till din psykiatriplacering Vuxenpsykiatrin Region Västmanland
Psykiatricentrum Ing 29
Praktisk information
Första dagen samlas ni kl. 08:00 vid Psykiatricentrums reception, Ing 29 (precis bredvid Café La Coin)
Ni möts upp av ”Lalla” Helena Granath (Samordnare för läkarrekrytering och bemanning) för
utdelning av nycklar, larm, kontroll av SITHS kort.
Måndag förmiddag - Misteln Plan 2, introduktion med ST-läkarna Joel Schäfer och Eric Tapia
Placering
Målsättningen är att ni som kandidater ska få möjlighet att öva era kliniska färdigheter så mycket
som möjligt. Kom ihåg att ta med de checklistor ni fått utdelat. Ni kommer också att genomföra 2
formativa kliniska examinationer under er placering – MINI-CEX. Dessa planeras så fort som möjligt.
Placeringsschemat över vilka avdelningar ni kommer att arbeta på får ni på introduktionen. Vid
placering på Akuten blir ofta ett av passen kvällsjour (primärjour 2).
Ni går lämpligen en på morgonen och en eftermiddags/kvällspasset Jourtider: - primärjour 1 08.00 16.30 - primärjour 2 13.00 - 20.00
Vi kommer överens om vem som går vilka tider under introduktionen.
Frånvaro
Om någon av er inte kan närvara på ett arbetspass förväntar vi oss att ni meddelare det i så god tid
som möjligt och givetvis övrig frånvaro som sjukdom etc. genom mail till:
Lalla helena.granath@regionvastmanland.se telefon 021- 17 33 65
Joel Schäfer joel.schafer@regionvastmanland.se
Eric Tapia eric.tapia@regionvastmanland.se
Övrigt
Angående era inläsningsdagar så är det bra om ni inte tar ut dessa under placeringen på Psykiatriska
Akutmottagningen. Vi får komma överens om lämpliga dagar i början av placeringen.
Inför din praktik Ta med lås till ditt skåp samt legitimation. Ta även med din namnskylt.
Boende
Har du behov av boende, kontaktar du kandidater@regionvastmanland.se Boendet är beläget på
ingång 21 (gamla vårdgymnasiet). Viktigt! Rum kan endast garanteras till de som hör av sig senast
klockan 12:00 onsdagen före ankomstvecka. Sänglinne och handdukar ingår i rummen. Gemensamt
kök med enklare köksutrustning samt gemensamt TV-rum finns på boendet. Nyckel till boendet
hämtas tidigast helgfri måndag-morgon kl. 7:45, i receptionen på Ing 4. Korten (nyckel) lämnas åter
på Ing 4.

