Brev Linköpingskandidater.
Välkomna till Infektionskliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Vi är en gemensam Lung- och
Infektionsklinik. Vi har 15 vårdplatser för infektion- och 7 vårdplatser för lungpatienter.
På infektionskliniken arbetar för närvarande 10 specialister och 3 ST-läkare.
På kliniken tjänstgör även AT läkare och randande ST läkare från andra kliniker.
Vi har jourverksamhet dygnet runt, mottagningsverksamhet, och konsultverksamhet på övriga
kliniker samt i Nyköping och Katrineholm. Primärjour finns på plats på
infektionsmottagningen 0800-1600 (bokade patienter).
Första dagen skall ni komma till klinikens morgonmöte för läkare kl 0800 i biblioteket på
bottenvåningen i Altheahuset som är byggnaden där lung- och infektionskliniken,
hudkliniken och patienthotellet Althea ligger. Ni får först vara med på vår jourrapport och
sedan kommer ni visas lokalerna och få kläder, och någon plats där ni kan byta om. Ta med
hänglås till skåp.
För er som har bokat övernattningsrum i landstingets personalbostäder så ligger de mittemot
Mälarsjukhuset, på Sveavägen . Bokningsbekräftelse och info om nyckelhantering mm
skickas ut från FM-enhetens kundtjänst. Nycklar kommer att kunna hämtas via ett nyckelskåp
vid huvudentrén när hyreskontraktet är påskrivet. Planerar ni komma då Servicecenter är
stängt, så ska ni skicka in ert hyreskontrakt så att det är på plats minst 2 dagar innan ankomst.
Detta för att ni ska få en kod via mail eller SMS till nyckelskåpet för att komma åt en
boendenyckel. (Nyckeln finns på plats mellan 15.00-18.55 på söndagar.)
Ni kan använda datorerna på infektionsmottagningen fram tills kl 20. Det finns också ett rum
för studenter, med tre datorer och en skrivare i Mälarsjukhusets huvudbyggnad. Ingång via
Gamla Entrén till höger om huvudentrén, sedan första hissen på hö sida, vån 6. Kod 1025

Inloggningsuppgifter till datajournalsystemet BMS cross är ordnat. Ni kommer behöva kort
för inloggning och dessa skall hämtas i Entréservice i huvudbyggnaden MSE (medtag
legitimation). Det bästa är om ni hämtar kortet innan morgonmötet kl 0800.
Första dagen gör vi upp en planering för er vistelse. Ni kommer primärt vara placerade på
avdelningen men vi ska ordna så ni även får inblick i övrig verksamhet på kliniken. Vi
kommer dessutom ha bedsideronder samt jobba med typfall. Ni kommer få en genomgång av
hygienrutiner och datajournalsystemet första dagen, av vårdledare Frida Svensson på
avdelningen. Ni skall också göra en kort nätbaserad utbildning gällande säkerhet och hygien. I
mailet finns bifogat mall för In- och utskrivning samt checklista inför placeringen.
Vid frågor inför er placering, kontakta kandidatansvariga Karin Lindén Karin.linden@dll.se
(016-103551) el Markus Kalén Markus.kalen@dll.se (016-105677)

