Vi har fått information om att du kommer som läkarstuderande till oss på
Vårdcentralen Strängnäs – Kul!
Primärvården och vårdcentralen är basen i sjukvården. Här får våra patienter och besökare stöd och
hjälp av personal som är specialiserad på att se till hela patientens hälsa och hens olika sjukdomar.
Vårdcentralen Strängnäs ”hela livets vårdcentral” är en stabil, trevlig och ständigt utvecklande
vårdcentral där du är en viktig pusselbit. Vårdcentralen är en akademisk vårdcentral med bred
specialistkompetens. Vår verksamhet är också HBTQ-certifierad.
Vårdcentralens verksamhet är heltäckande och vi arbetar för alla, från barn till äldre. Vi har flera
specialistmottagningar, en familjecentral och specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).
Primärvårdsjouren i Strängnäs finns på vårdcentralen och har öppet alla lör-, sön-, och helgdagar.
Vårdcentralen Strängnäs har drygt 14 000 listade personer och ingår i Hälsoval Sörmland.
Strängnäs kommun har fyra vårdcentraler, varav Vårdcentralen Strängnäs är den största med ca 75
anställda.
Strängnäs ligger alldeles vid Mälaren och är en stad med anor och charm. Här finns ett stort kulturellt
och socialt utbud. Staden har goda kommunikationsmöjligheter och Vårdcentralen ligger på
gångavstånd från Resecentrum.
Vi har öppet kl 07.30-18.00 på måndagar och 07.30-17.00 tisdag-fredag men vi räknar med att dina
arbetstider är mellan kl 08.00-17.00 under fyra dagar (cirka 32 timmar per vecka). Vid din första dag
anmäler du dig i receptionen vid huvudentrén. Du får sedan träffa din handledare och får en
genomgång av journalsystemet och en rundvandring på vårdcentralen.
Under din tjänstgöring hos oss finns det möjlighet att få delta i sjuksköterskornas mottagningsarbete
på vårdcentralen samt följa med till BVC, SÄBO (patienter i särskilt boende) och SSIH för att få en
inblick i deras verksamhet.
Praktisk info:
- Ta med giltig legitimation så att vi kan ordna ett e-tjänstekort som krävs för behörighet till
journalsystemet.
- Här finns lunchrum med tillgång till kylskåp och micro. Det finns en liten matbutik tvärs över
gatan.
- Ta med ett lås till skåpet i omklädningsrummet.
- Om du blir sjuk under din placering ringer du till vår telefonsvarare på tfn 0152-260 28, gärna före
kl 07.30. Kom ihåg att också ringa för att friskanmäla dig.
- Kommer du att pendla eller behöver du boende? Hör isf av dig så snart som möjligt för att säkra att
det finns rum för dig.

Hör gärna av dig om du har några frågor och funderingar. Välkommen till oss!
Kontaktperson: Klinikadministratör Pia Vestergaard pia.vestergaard@dll.se Tel. 0152-260 77, 070214 50 56
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