
 

Välkommen till Barn- och ungdomskliniken MSE 
 

Introduktion: 
Vi har ett upptagningsområde på ca 65 000 barn från 0-18 år. Vi tar emot, i snitt, 9000 besök 
årligen. Eskilstuna är den enda slutenvårdsinrättningen för barn i Sörmland. Vi har bl.a. 
akutverksamhet (plan 4, hiss C), mottagningar (plan 4, barnmott.) och dagvård. Vi har 
sammanlagt ca 2400 antal förlossningar årligen i Eskilstuna varav ca 10% behöver 
inneliggande vård. Vi vårdar prematura barn från v28+0 och framåt. Kliniken har 2 vårdavd 
(storbarn + neo) på plan 6 (hiss C). 
 
Rutiner: 
Morgonmöte dagligen 08:10 i biblioteket på plan 4, barnmottagningen (1 tr. upp invid 
huvudentrén) där vi möts första dagen. På tisdagar börjar man dock 08:00 då det är 
barnröntgenrond. Ni kommer att få ett mer utförligt veckoschema på plats. Första dagen 
(oftast en måndag) kommer ni att få introduktionspapper i hand, info om vart man hämtar 
ut arbetskläder och vart man byter om. Vi har ett förbestämt schema där vi inkluderar lika 
delar slutenvård, akutverksamhet och mottagning. Det schemat kan såklart anpassas 
beroende på vad för erfarenheter ni tar med er från Uppsala. 
 
Tänk på! 

- Ta med eget hänglås till omklädningsrummen (kod omkläd. män 6264, kvinnor gäller 
passagekort som ni hämtar ut av verksamhetschef Cathrine) 

- Ta med ID-handling (vid uthämtning av e-tjänstekort i huvudentréns reception) 
- Gör klart med de 3 obligatoriska utbildningarna i Kompetensportalen på e.m. första 

dagen (2st informationssäkerhet + 1st basala hygienrutiner) 
 
Övrig information: 
Boendefrågor: Hänvisas till Ann Arnholm, Studierektor VFU: 0155-24 57 58 
Vid frånvaro/sjukdom: Skall du e-mail:a er kursamenuens om vilka dagar det handlar om och 
bifoga mailet till läkarkandidatansvariga på barnkliniken Susanna eller Samuel. 
Vi har ett personalrum med plats för ev. medhavda matlådor i kylen. Finns även färdiga 
lunchrätter i vår personalmatsal Pandion eller i sjukhuskiosken (invid huvudentrén) 
Från Mälarsjukhuset till centralstation är det ca 2km (20 min rask gång eller buss nr 4 från 
huvudentrén) 
 
Ni är så välkomna till oss! 
Hälsningar Susanna, Samuel, Cathrine och Annica 
 
Kontaktuppgifter: 

• Susanna Charboti, ST-läkare och läkarkandidatansvarig:  
susanna.charboti@regionsormland.se tel: 016-10 53 55 

• Samuel Situmorang, ST-läkare och läkarkandidatansvarig: 
samueltoga.situmorang@regionsormland.se, tel: 016-10 44 83 

• Cathrine Johnsson, adm. enhetschef: cathrin.jonsson@regionsormland.se, tel: 016-10 45 18 
• Annica Bergdahl, klinikadministratör: annika.bergdahl@regionsormland.se, 016-10 45 02 
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