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Hej! 
 
Välkommen till Psykiatriska kliniken, MSE för din psykiatriplacering. 
 
Våra arbetstider är 08.00-16.45 varje dag.  
Du kommer erhålla schemat för din placering när du kommer och vi 
anpassar schemat efter dina önskemål samt efter hur den aktuella situationen 
på avdelningarna ser ut. 
Du kommer att få möjlighet att delta i arbetet på våra tre avdelningar samt 
på vår akutmottagning där du kommer att få följa med dagjouren. Vi har 
också en underläkarmottagning tis-fre där det passar bra att du genomför de 
MINI-CEX du behöver göra under placeringen. 
 
Psykiatriska kliniken ligger i hus E22 på Mälarsjukhuset.  
Du kan ringa på psykakutens ringklocka för att bli insläppt. 
På måndagmorgonen träffas alla läkare i rum 226 (samma plan som 
psykakuten) för rapport efter helgen. Rummet är låst men du blir insläppt, 
antingen av kollegorna eller personalen på psykakuten. 
 
Helena Pettersson Rigö är administratör och ordnar med nyckel, larm och 
annat praktiskt. Hon finns på plan 6 i hus E22. När det passar ordnar vi ett 
SITHS-kort till journalsystemet om du inte redan gjort det i sjukhusets 
servicecenter i huvudentrén . 
Kom ihåg att ta med legitimation. 
 
Anna-Clara Sterne är överläkare och ansvarig för studenterna. Hon nås 
antingen via mail eller telefon; anna-clara.sterne@regionsormland.se eller 
070-6548079.   
 
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Helena eller Anna-
Clara, antingen per telefon eller via mail.  
 
Hälsningar 
 
 
Helena Pettersson Rigö 
Tel: 016-10 31 65 
Helena.pettersson.rigo@regionsormland.se 
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