Hjärtligt välkommen till Barn- och
Ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna!
Vi har ett upptagningsområde på ca 60 000 barn från 0-18 år och du kommer att få en god
inblick i hur pediatrik bedrivs på ett länssjukhus. Du hittar Barn- och ungdomskliniken när du
från huvudentrén går upp för trappan till vänster. (Alternativ väg hiss C plan 4). Där finns vår
barnakut, mottagning, dagvård och biblioteket för morgonmötet.
Vår klinik har två vårdavdelningar på plan 6 (hiss C). På Barn- och ungdomsavdelningen
vårdas barn från olika kliniker (barnmedicin-, kirurg-, ortoped-, ÖNH-kliniken) och har 15
platser. På neonatalavdelning finns 12 platser, varav 4 intensivvårdsplatser, och vi vårdar barn
som tidigast är födda i vecka 28.
Vår barnakut (dagjour) är mestadels förlagd på Barn- och ungdomsmottagningen på plan 4
medan nattjours- och helgverksamheten är förlagd till sjukhusets stora akutmottagning.
Mottagning sker som en allmänpediatrisk mottagning men också som en teammottagning, t ex
astma/allergi, kardiologi, gastroenterologi, neonatologi, nefrologi/urologi, endokrin, diabetes,
neurologi/habilitering, onkologi och reumatologi. Vi samarbetar också med BUP, gällande
t.ex. patienter med ätstörningar.
Till vår dagvård kommer våra kroniskt och svårt sjuka barn för provtagningar, behandlingar
och undersökningar. Även förberedelser inför operation, undersökningar och mindre ingrepp
sköts på dagvården.
Vi samlas varje dag kl. 08 med jourrapport/morgonmöte i biblioteket på Barn- och
ungdomskliniken på plan 4, förutom tisdagar då vi börjar med en röntgenrapport (plan 3 i den
långa korridoren, demo 3) och har därefter morgonmöte i biblioteket.
Efter första morgonmötet blir det en rundvisning på kliniken. Arbetskläder finns i skåp på
mottagningen och på plan 2 (hiss C) finns ombytesrum (ta med eget lås till klädskåp!). Under
lunchens första dag kan du gå till entréservice i huvudentrén och hämta e-tjänstekortet för att
kunna använda journalsystemet NCS (medtag ID-kort).
Därefter kommer du att delta i avdelningsarbetet, mottagningar och akutverksamhet så att du
får se, undersöka barn och delta i handläggandet av barn med varierande symtom. Du har
också möjlighet att göra kvällsjourer hos oss.
Det finns ett förslag på hur din placering hos oss ser ut men denna kan också anpassas efter
dina önskemål och tidigare erfarenheter inom pediatrik.
Det finns ett rum (Framsteget E18) som är iordningställt för kandidaternas räkning på plan 6
(hiss N) och kod till dörrarna är 1025. Där har du tillgång till 3 datorer, pentry med matplats
och mikro. Vänligen håll ordning efter dig.

Angående boende under praktikperioden är det Anna Arnholm, Studierektor VFU,
anna.arnholm@dll.se, 0155-24 57 58, som ansvarar för ert boende.
Vid sjukdom kontakta Cathrine, Annica eller Ida.
Din första dag är du välkommen till Barn- och ungdomskliniken (biblioteket, plan4) kl.
08.00.
Vi hoppas att du kommer att få en trevlig och lärorik tid hos oss!

Med vänliga hälsningar
Cathrine, Annica och Ida.

Kontaktuppgifter:
Cathrine Johnsson, Adm. enhetschef, cathrine.jonsson@dll.se, 016-10 45 18
Annica Bergdahl, medicinsk sekreterare, annika.bergdahl@dll.se, 016-10 45 02
Ida Koblet, ST-läkare och kandidatansvarig, ida.koblet@dll.se, 016-10 45 07

Sörmlands barn - trygga i våra händer

Övrig info:
Restaurang Pandion
Öppen måndag-fredag mellan kl. 11.00 - 13.30.
Här kan man varje dag välja mellan ett antal olika rätter till bra pris.
Kioskens öppettider:
måndag-fredag 7:00 - 18:00
lördag-söndag 10:30 - 15:30
Cafeterians öppettider:
måndag-fredag 8:00 - 18:00
lördag-söndag 10:30 - 15:30
I fikarummet på barnkliniken finns tillgång till kaffe, te, micro och liten spis.
Från Mälarsjukhuset är det två km till centrum och centralstation. Utanför sjukhuset går buss
4 till centrum (Fristadstorget) och centralstationen.

