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Välkommen till Ortopedkliniken i Nyköping!  
 
Nyköping är en liten stad vid Östersjön, en timme söder om Stockholm. Vi har nära till naturen och den 

vackra skärgården. Nyköpings lasarett har ett upptagningsområde på c:a 80 000 invånare och bedriver en 

bred ortopedisk verksamhet. Under din placering hos oss kommer du få en bra överblick av en 

grundläggande ortopedisk vardag. Vi har en välfungerande klinik med en mycket trevlig arbetsmiljö.  

 

Till Nyköping tar man sig med bil söderut längs E4:an eller med tåg. På motorvägen är det skyltat till 

lasarettet, andra avfarten norrifrån räknat. Från tågstationen är det 5 minuters promenad till lasarettet.  

 

Under placeringstiden har vi fokus på att undersöka patienterna, både på akuten och på mottagningen. Du 

kommer även att få delta på operation.  

 

Du behöver inte ta med ditt Siths-kort. Vi har inte beställt behörighet till vårt journalsystem NCS Systeam 

Cross. Du kommer att få låna ett nyckelkort för passage under din tid här.  

 

Vid arbetspass på akuten kan man komma till Nyköping med ett senare tåg. Vi kommer överens via mail 

om hur du önskar lägga upp det. Kommer du senare den dagen kan du stanna kvar längre på kvällen och 

på så sätt få ut mer av dagen.  

 

Första dagen möter någon av oss upp dig. Det pågår mycket ombyggnationer på vårt lasarett. Det finns en 

ritning över lasarettet, denna finns som separat fil.  

  

Vi visar dig var du hämtar ut nyckeln till boendet, var restaurangen ligger, var du byter om m.m. Du får 

lunchkuponger. Vi visar även närmaste vägen till boendet som ligger i ett hus strax intill lasarettet. I 

boendet finns ett gemensamt kök med kyl, frys, spis samt wifi.  

 

Medtag gärna kläder efter väder och årstid för en promenad eller en motionsrunda. Vi rekommenderar 

våra fina motionsspår i närheten av lasarettet och den vackra Nyköpingsån. Följer du ån kommer du till 

hamnen och till Nyköpingshus. Väl värda ett besök. Du kan även ta en promenad till centrum eller till den 

närliggande ICA Supermarketbutiken. 

 

https://nykopingsguiden.se/ 

 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 
 

 

Louise Hellman, klinikadministratör 

louise.hellman@regionsormland.se 

Tel 070-236 79 07 

Henning Fernström, ST-läkare/läkarstudentansvarig 

henning.fernstrom@regionsormland.se 

Tomas Edhager, ST-läkare/ /läkarstudentansvarig 

tomas.edhager@regionsormland.se 

Thomas Widercrantz, verksamhetschef 

thomas.widercrantz@regionsormland.se 
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