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VÄLKOMMEN TILL UROLOGKLINIKEN I VÄSTERÅS!
Urologkliniken vid Västmanlands sjukhus ansvarar för merparten av den 
urologiska specialistvården i Region Västmanland. Vi utreder och behandlar alla 
sorters urologiska sjukdomar och skador hos kvinnor och män och även vissa 
urologiska tillstånd hos barn. Merparten av verksamheten är förlagd till Västerås.

VÅRA ENHETER
På urologmottagningen i Västerås på plan 2, ingång 2, bedrivs verksamhet alla
vardagar. Oftast har 4–5 läkare mottagning parallellt. Förutom vanliga besök
utför läkarna cystoskopiundersökningar, prostatabiopsier och polikliniska
operationer på mottagningen. Dessutom kommer patienter för besök hos våra
sjuksköterskor och undersköterskor och hos vår uroterapeut. ESVL-behandlingar
av njurstenar utförs på mottagningen, vanligen på onsdagar och fredagar.

På våning 2 i nya vårdbyggnaden finns Urologavdelningen som är vår
vårdavdelning med 18 vårdplatser. Urologavdelningen har öppet dygnet runt.
Där vårdas våra patienter före och efter operation och vissa andra åtgärder samt
patienter med olika akuta urologiska besvär som läggs in från akutmottagningen
eller urologmottagningen eller överförs från andra avdelningar eller sjukhus.

Våra inneliggande patienter opererar vi på Centraloperation, där vi också ibland
opererar patienter i dagkirurgi. Vi opererar vanligen på sal 5 eller 6.
Operationsresurserna ligger under Operationskliniken. Vi opererar på den enhet
som heter Triaden. Den omfattar urologi, gynekologi, obstetrik och ÖNH samt
externa anestesier.

På operationsavdelningen på Köpings lasarett utför vi dagkirurgiska operationer 
på måndagar och onsdagar. En specialist och ibland en ST-läkare är placerade 
där.

Urologmottagningen i Köping bemannas av en läkare, vanligen på tisdagar. Vi 
bemannar urologmottagningen i Fagersta med en läkare på onsdagar. 

Vi har gemensam primärjour med Kirurgkliniken och Kärlkirurgiska kliniken och 
en egen urologisk bakjour på jourtid. Dagtid på vardagar är en av läkarna 
urologkonsult och hjälper andra kliniker och primärvården med urologiska 
frågeställningar och utför ibland akuta operationer.

DEN KLINISKA PLACERINGEN
Första dagen går du först till urologmottagningen/Urologklinikens 
administration kl. 7.40. Urologmottagningen ligger i hus 6, ingång 2, plan 2. Där 
får du byta om till sjukhuskläder och sedan går vi igenom hur placeringen är 
upplagd. Det kan förekomma att någon av er placeras med den läkare som 
bemannar urologmottagningen i Köping eller med läkare som opererar 
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dagkirurgiska patienter i Köping. I så fall åker du bil dit från urologmottagningen 
i Västerås med läkare och tillbaka med bil samma dag innan arbetsdagens slut.

Du kommer att rotera mellan mottagning, vårdavdelning, operation och ESVL. 
Dagarna kommer att se olika ut beroende på dag och var du är placerad. Du 
kommer att få ett personligt schema första dagen. Här nedan följer vilka tider 
som vi räknar med att du är på plats och några hålltider under veckan.

Dagligen
9.00: Morgonrond på Urologavdelningen.

11.00-14.00: Inskrivningar på Urologmottagningen.

15.00: Eftermiddagsrond på Urologavdelningen.

Måndag (arbetstid kl 7.40-16.00)
7.40: Introduktion i biblioteket på Urologklinikens administration. Genomgång av 
placeringsschema.

8.10: Röntgenrond på Röntgenavdelningen, plan 3, rondrum 2.

15.45: Regionala multidisciplinära konferenser för urinblåsecancer och 
njurcancer, Biblioteket på Urologklinikens administration. (Frivilligt att delta i).

Tisdag (arbetstid beroende på placering för dagen)
Kontrollera gärna dagen innan med läkare eller mottagningspersonal när första 
patienten är för den läkare du går med på operation eller mottagning och kom 
direkt dit.

16.00: Internutbildning för läkarna. (Frivilligt att delta i).

Onsdag (arbetstid 8.00-15.30)
8.00: Röntgenrond på Röntgenavdelningen, plan 3, rondrum 2.

Torsdag (arbetstid 8.10-16.00)
8.10: Röntgenrond på Röntgenavdelningen, plan 3, rondrum 2.

15.00: Multidisciplinär konferens med onkologer och patolog, konferensrummet 
på onkologimottagningen, bottenvåningen hus 15, ingång 34

Fredag (arbetstid 7.40-12.00)
7.40: Operationskonferens och "knepfall", Biblioteket, Urologklinikens 
administration.

12.00-13.00: Läkemedelslunch, lunchrum 2, Urologklinikens administration. 
Frivilligt att delta i. Anmäl till Ylva senast måndag om du vill ha mat.
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Inskrivningar
Du ska göra minst en inskrivning under placeringen. Inskrivning inför planerade 
operationer sker på mottagningen veckan före operation. Patienterna kommer kl. 
11.00, 11.30, 13.00 eller 13.30. Du handleds vanligen av AT-läkaren eller den 
läkare som är placerad på avdelningen men det kan också vara annan läkare som 
har tid.

Du ska före inskrivningen kort gå igenom patienten och det ingrepp som ska 
göras med handledaren. Efter ditt inskrivningssamtal och undersökning ska 
handledaren träffa patienten och reda ut eventuella oklarheter och ordinera 
läkemedel. Senare på dagen eller dagen efter, då inskrivningsanteckningen är 
utskriven bör du gå igenom denna tillsammans med handledaren.

Diktatskola
Någon gång under veckan ska du vara med på ”diktatskola” med en av 
sekreterarna för att få hjälp att förbättra dina journalanteckningar. Vi planerar in 
det i början av veckan. Diktatskolan är ett utbildningsmoment som har utarbetats 
inom Region Västmanland.

PRAKTIKALITETER

Passerkort/inloggningskort
Du ska sedan tidigare ha ett E-tjänstekort som du ska ta med dig. Vi kommer att 
ge dig behörighet för att logga in i Cosmic.

Om du inte nyligen har använt ditt kort inom Region Västmanland kan du behöva 
ladda ned nya certifikat för Region Västmanland.

Gör så här:

1. Sätt dig vid en dator med kortläsare på kliniken. Sätt i ditt kort i 
kortläsaren.

2. Högerklicka på ikonen för ”Net iD” nere i högra hörnet på skärmen. Välj 
”SITHS Självadministration”.

3. Klicka på ”LOGGA IN” i webbläsarfönstret som öppnas. Ange din PIN-kod 
för legitimering i den ruta som kommer upp och klicka OK.

4. Välj ”Hämta nya certifikat” eller ”Hämta befintliga certifikat” beroende 
vad som är aktuellt i ditt fall. Följ instruktionerna.

Lunch och fika
Lunch- och fikarum finns vid Urologklinikens 
administration/urologmottagningen. Där brukar mottagningspersonalen, den 
administrativa personalen och de flesta läkare äta lunch. Gör oss gärna sällskap! 
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Där finns också kaffe och te som är fritt att ta av. Ni kan också äta lunch på AT-
centrum, som finns på plan 11 i hus 4.

På bottenvåningen, mellan ingång 1 och 2, finns Bigarrå, som är en restaurang 
och kiosk. Där kan man köpa mat att äta på plats eller ta med sig.

Restaurang Höjdpunkten är en lunchrestaurang som finns vid ingång 17.

Kläder, omklädningsrum och toaletter
Omklädningsrum och personaltoaletter finns i administrationskorridoren 
(Glansgränd). Kläder finns att hämta i rummet mellan de två omklädnings-
rummen.

När du ska vara på operation får du byta om till operationskläder i 
omklädningsrum på operationsavdelningen. Den läkare som är din handledare 
för dagen visar dig. Där finns också operationsskor att låna.

Sjukfrånvaro
V.g. meddela Ylva Karlsson Strålberg (se nedan) om du är sjuk och inte kan 
komma någon dag.

KONTAKTPERSONER
Jens Andersson, läkarkandidatansvarig läkare, 
jens.andersson@regionvastmanland.se

Ylva Karlsson Strålberg, klinikassistent, 021-17 42 62, 
ylva.stralberg@regionvastmanland.se

Tänk på att fylla i Klinik-Kurt efter avslutad placering!
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