
Välkommen till Medicinkliniken i Nyköping!  
 

Vi på Medicinkliniken i Nyköping ser fram emot att ha dig som kandidat hos oss 

under våren 2018!  

 

Nyköping är en lagom stor stad vid Östersjön cirka en timme söder om 

Stockholm. Vi har nära till naturen och den vackra skärgården.  

 

Nyköpings lasarett, som är ett länsdelssjukhus, har ett upptagningsområde på 

cirka 80 000 invånare och har en fullvärdig akutmottagning, mottagningar och 

slutenvård inom medicin, ortopedi, kirurgi, kvinnoklinik – inkl förlossning, 

rehabilitering, psykiatri samt öppenvård för ÖNH, ögon och barn.  

 

Hos oss finns allmän endokrinologi/diabetologi men inte den högspecialiserade 

delen. Under din placering hos oss planerar vi in så mycket endo/diab som möjligt 

och, om det går rent schematekniskt, deltagande i thyreoideaoperationer (kirurgen 

är helt enkelt inte alltid här). Eftersom diabetesvården är en mycket stor del av 

endo/diab och viktigt för alla läkare att kunna bra, kommer en hel del av tiden att 

handla om den inklusive auskultation hos diabetessjuksköterska och dietist. Du 

kommer också att få se en del allmän internmedicin. Det finns stort utrymme för 

dig att välja vad du vill förutom endo/diab.  

 

Önskar du boende under din placering måste du själv anmäla detta till Landstingets 

utbildningssamordnare Anna Arnholm, telefon 0155-24 57 58 eller via mail 

anna.arnholm@dll.se. Du kommer att bo på E-huset, 50 meter från sjukhuset, där 

många AT-läkare och vikarierande underläkare bor. Sänglinne samt slutstädning 

ingår. Info om boenden och nycklar fås av FM-enhetens kundtjänst via 

studentmailen. 

 

Inför din placering behöver du ett E-tjänstekort. Kortet krävs för inloggning till 

landstingets datajournalsystem. Kandidater från Uppsala använder egna kort som de 

får från universitetet. Linköpings kandidater får hämta ett reservkort i Servicecenter 

vid huvudentrén. I samband med att reservkortet lämnas ut måste du kunna visa upp 

giltig legitimation.  

 

Till Nyköping tar man sig enklast med bil eller med tåg. På motorvägen är det 

skyltat till lasarettet - andra avfarten till Nyköping norrifrån räknat. Från 

tågstationen är det fem minuters promenad. Första måndagen kommer du till 

medicinmottagningen, plan 2, klockan 07.45. Där får du hjälp av Anna-Lena 

Frykholm eller Jeanette Räsänen (klinikadministratörer) med vårdkläder, var du kan 

byta om samt att träffa den som är ansvarig för dig under placeringen. Denna ger 

dig mer information om ditt schema.  

 

Underläkarna har en bra sammanhållning, bl a spelar de innebandy en gång i 

veckan. Det finns en hel del andra aktiviteter att välja på. Du kan läsa mer under 

Nyköpings Kommuns hemsida: www.nykoping.se . 

 

Nyköping har också ett bra utbud av restauranger och pubar, fråga dig fram.  

Varmt välkommen!  

 

mailto:anna.arnholm@dll.se
http://www.nykoping.se/


 

 

 

Vibeke Bergmark, överläkare  

vibeke.bergmark@dll.se 0155-24 50 00 (vxl)  

 

Kristian Waern-Bugge, överläkare, verksamhetschef  

kristian.waern-bugge@dll.se  

 

Anna-Lena Frykholm klinikadministratör  

anna-lena.frykholm@dll.se 

 

Jeanette Räsänen, klinikadministratör/medicinsk sekreterare 

jeanette.rasanen@dll.se 
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