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Välkommen till Region Västmanland 
 

Du tillhör de läkarstuderande som kommer att bli placerad på 

akutmottagningen i Västerås. Vid ankomsten kommer ni inom er grupp att 

tillsammans skapa ett veckoschema.  

 

Första dagen (måndag) träffas vi på Medicinmottagningen kl 10:00. Till 

höger om sjukhusentrén finns Ingång 2. Gå rakt fram och ta sedan trappor 

eller hiss till plan 4 där du hittar Medicinmottagningen. Vår sekreterare 

Catharina Ohlsson möter dig i receptionen. Hon kommer att informera dig 

om en del praktiska detaljer. Det är bra om man går till Regionhuset, ingång 

4 (E-legitimation) och uppdaterar sitt SITHs-kort som man har med från 

skolan, med de behörigheter man får under sin placering, går också bra att 

göra under dagen. Kom ihåg leg! 

 

OBS ta med dig ett eget hänglås (denna kommer att behövas för det 

klädskåp du kommer att bli tilldelad). Ytterligare information om din 

tjänstgöring får du sedan när vi träffas.  

Ev. sjukdom/frånvaro meddelas till Catharina Ohlsson, mail: 

catharina.ohlsson@regionvastmanland.se, Tel 021-17 50 55. 

 

Arbetstiderna på medicinakuten är 08:00-16:30 respektive 12:00-19:00, vem 

som tar vilket pass gör ni upp sinsemellan. Detta gäller ej fredagar då ges er 

båda möjlighet att gå förmiddagspasset 08:00-16:30. För er som är 

placerade på medicinakuten ges möjlighet att gå nattskift, företrädesvis 

natten mellan torsdag-fredag, men ej båda samtidigt. Nattpasset innebär 

21:00-08:00 ersätter två stycken dagpass. 

 

Nu kan vi även erbjuda praktik en-två pass på ambulansen. Ni som vill 

prova på detta vänligen ta kontakt med Linda Waldenström Hellström via 

mejladress: linda.waldenstrom.hellstrom@regionvastmanland.se med 

följande info; att ni är läkarstudenter i T5, vilka veckor ni har placering på 

akuten samt om det finns dagar ni EJ kan åka (ni kommer inte kunna välja 

pass, utan erbjuds efter möjlighet på ambulansen). Kontakten behöver tas 

innan ni kommer till akuten-placeringen (ambulansen tillhandahåller 

arbetskläder, medtag matlåda). 

 

Boende: Maila frågor till: 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 och Wi-Fi finns i 

boendet.  

 

Väl mött! 

Mikael Klangeby 

ST-läkare, Medicinkliniken 

Tel 021-17 30 00, be växeln söka 

e-post: mikael.klangeby@regionvastmanland.se    

Information till medicine läkarstuderande T5, som skall 

tjänstgöra vid akutmottagningen, Region Västmanland, 

Västerås 
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