
 

 

Välkommen till Kliniken för kirurgi 

och urologi, Mälarsjukhuset 

Eskilstuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort-kort om klinikens organisation                                                                               
 
Verksamhetschef: Pernilla Westerberg 
Biträdande verksamhetschef: Sandra Stenroth 

          
Sektionschef för 
Urologsektionen: Sarab Shabo 
Bröst- och plastiksektionen: Jan Schmidt-Hillebrecht 
Kärlsektionen: Nils-Peter Gilgen 
Övre gastro-sektionen: Nebojsa Crkvenjas 
Colorectalsektionen: George Dafnis 
 
Kliniksekreterare: Kerstin Pettersson, tfn 10 33 11 
Adm. enhetschef: Stina Marcusson, tfn 10 36 03 
Vårdenhetschef, kirurgmottagningen: Sandra Stenroth, tfn 10 30 22. 
 

 
Varje dag: 

• Klockan 07.45 varje dag börjar alla kirurgerna med att ha ett morgonmöte för att få en 
avrapportering av nattjouren uppe i AVAs konferens rum (hiss B, våning 7, gå vänster och 
sedan direkt höger, portkod 8170).  

 
• Klockan 08.00 (fredagar 09.00) är det morgonrond på röntgen, med visning av akuta 

patienter och sedan rondspecifika (bottenvåningen, förbi hiss E, det står ”Demo 2” på 
dörren till rummet).  

 
• Rond på avdelning 81 (hiss B, våning 8) Se schemat på kirurgkliniken för vilken läkare som 

är ansvarig. 
 

Operationer 
För att få en bra överblick över planerade operationer under din placering kan du prata med 
operationsplanerare eller prata  med en av läkarna i början av din vecka så att du vet vilka dagar 
intressanta operationerna är. Operationerna finns även anslagna i en blå pärm inne hos 
sekreterarna på centraloperation, eller på anslagstavlan i korridoren mellan operationssalarna, mitt 
emot datorn.  
 

Operationsdagar: 
Sektion K:  måndag, onsdag. 
Sektion G:  tisdag, onsdag. 
Sektion E: måndag, torsdag. 
Sektion T:  tisdag, torsdag. 
Sektion U: måndag. onsdag, torsdag  
 

 

Mottagning 
På kirurgmottagningen sker bl a polop-mottagning (naevus och lipom) och rectoskopier.  
Du följer med respektive team de olika veckorna. 
 

Vägbeskrivning till Kerstins exp, 
dit du går kl 07.30 din första dag: 
 
- ingång via huvudentrén 
- sväng vänster vid cafeteria, passera 
kiosken, gå mot hiss B rakt fram 
- vid hisshallen (hö) finns till vänster en 
personalingång till kliniken 
- min exp ligger rakt fram i korridoren 
(multiskrivare står utanför) 



Du är också välkommen att medfölja på de mottagningar som för övrigt pågår, prata med aktuell 
läkare och informera om att Du är intresserad av att hänga med. 
 
Gastroskopier och koloskopier sker på endoskopimottagningen och även här finns alla möjligheter 
att vara med och se hur dessa undersökningar går till. 
 
 
Jourpass 
Fråga tjänstgörande kirurgläkare på akuten om det går bra att du går med på ett jourpass. 
Särskild ”jourlista” finns anslagen vid personalrummet på kirurgmottagningen. Principen ”en åt 
gången” gäller, du kan välja fm-, em- eller kvällspass. 
 
 
Journal 
För att själv kunna diktera, skriva remisser, daganteckningar eller epikriser måste man i 
journaltorget (Växla – eller F6) ange att man ”jobbar för uppdragsgivare”, skriv sedan i den tre 
tecken långa bokstavskod som din ansvarig läkare har i ”Sign” för att de skall kunna signera och 
även ge dig feedback på det du gör. Fyller man i läk i ”Kategori” så kan man leta upp rätt kod 
utifrån deras namn. Det finns självinlärningskurser på insidan (startsidan–Sörmlandslandstings 
hemsida), använd sökfunktion ”E-learning BMS” –välj läkare och sedan de funktioner du vill lära 
dig så som dikter mm. (http://ddnsrv112.dd.dll.se/clickcounter/kurser.asp)  
 
Vid diktering av journal på mottagning och avdelning räcker det med att säga huvuddiagnos + 
bidiagnos. Sekreterarna hjälper till med att därefter sätta diagnoskoder på varje patient. 
 
Fritidsaktiviteter 
Det finns en styrketräningssal (hiss M, våning 5) som drivs av MSE Fritid som ditt passerkort 
fungerar till. Här finns förutom vanliga maskiner, hantlar även några löpband, träningscyklar, 
pingisbord och en massagestol.  
 
Sjukhusbiblioteket är öppet till klockan (09.00-16.00) och ligger på plan 4 i höghuset. Även där 
finns datorer (utan surfspärr).  
 
 
Hitta på sjukhuset 

 

Avd 81 plan 8 

Personalingång 
till Kirurgkliniken 
och mottagning, 
plan 3, 
(gatuplan) 
Hiss B 

C-OP, plan 4 
Röntgen, plan 3 

      Plan 5 
         Hiss M 

Bröstcentrum, plan 7 
Personalmatsal, plan 4 
Sjukhusbibliotek, plan 4 

Akuten, plan 3 
Endo/urol 
mott, plan 4    
Hiss C 

Ett särskilt kandidatrum finns på sjukhuset; 

Hiss N, plan 6. Mer info när du kommer till oss. 

2014-01-15  Kerstin 


