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Välkommen till Barn – och ungdomskliniken!
    
Introduktion  
 
Öppettider: 
Barnmottagningen är öppen måndag-fredag 08-17 
Dagvårdsavdelning är öppen måndag - torsdag 06.45-21.30 
Fredag 06.45-16.00 
 
Öppen provtagning måndag, tisdag och torsdag mellan 8-9. Övrig provtagning bokas in av 
sjuksköterska. 
 
Vi som arbetar på Barnkliniken är: 
Diana Bornstein Welff, verksamhetschef 
Annelie Forzelius, vårdenhetschef 
 
Överläkare 
Lena Bäckstrand, medicinskt ansvarig läkare 
Helena Demetriades, överläkare 
Wafa Al Naqeeb, överläkare 
Faruk Porovic, överläkare 
Fredrik Lundkvist, överläkare 
Magnus Hasselblad, överläkare 
Anne-Charlotte Leveau, överläkare 
Maja Tossavainen, ST läkare 
 
 
 
Här finns även ett antal sjuksköterskor med specialistkompetens, lekterapeut , kurator och dietist från 
paramedicin samt övrig personal.  
 
 
 
Information gällande sekretariatet:  

• Sjukanmälan görs tills sekreterarna  � 245113 Läkarsekreterarna arbetar mellan kl 7.30-
16.15   Friskanmälan helst senast 14:00 dag före inträde i tjänst. 

 
Kontakta följande sekreterare  när det gäller: 
• Övriga frågor, Heroma – lön-flex-ledigheter :  Maria Brüchner  � 47210 
• För frågor gällande schemaläggning kontakta Annelie Forzelius 0155-247202 
• På sekretariatet finns en brevkorg för in – och utgående post mm till AT-läkar. På sekretariatet 

finns även en brevkorg för brådskande ärenden (står på skrivbordet, märkt ”till sekreterare att 
skicka”) för brev, remisser, intyg mm.  
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Allmänna riktlinjer gällande diktering 
• Vid diktat gäller följande prioritering:  

0 = Ingen prioritering. 
1 =Vid återbesök inom 2-4 veckor. Skrives inom 2-3 dagar 
2 = Akut utskrift samma dag.Vid återbesök inom en vecka.  Gäller  även inläggningar på 
dagvården, remisser, brev och intyg,  

• Vid inläggning av patient på Mälarsjukhuset, E-tuna, ring  tel 05533, direkttelefon till avd 
läkare avd 62 V och rapportera. Meddela sekretariatet när överflyttning av patienten sker. 

• Ange ALLTID namn på bakjour vid diktat under rubriken inkomstorsak. 
• Vid diktat ange diagnos.  
• Återbesök dikteras klart o tydligt.  
• Remissvar: Diktera tydligt när remissvar ska skickas. Remissvar kan dikteras separat 

alternativt klistras mottagningsanteckning in som remissvar.  
• RP-lappen: Följer med patienten. Användes för provtagning o ev. återbesök. Lämnas i 

”glasburen” till sjuksköterskorna. Vid återbesök inom en vecka, lämna lappen till en 
sjuksköterska samt ange detta  i diktatet.  

• Telefontider: Föräldrarna ombedes att själv ringa och boka en telefontid samma dag eller 
några dagar innan man önskar telefontid  � 245101, måndag-fredag mellan kl 8-9.  

• När du avslutar din tid på Barnkliniken – se till att så mycket som möjligt är signerat i BMS-
journalen! 

 
TIDBOKEN 
� Dagjour 
� Allmänmottagning 
� Egna tider  
� Remisser inom 3 v och neo åb. 
� Hyposensibilisering 
� Diabetes 
� TTeelleeffoonnttiidd  
� Administration 
� BB 
� Bakjour 
� Nya remisser 

 
 
FASTA TIDER: 

Dag Tid  Plats 
Måndag 0810 Veckans planering Barnklinikens bibl. 
 0845 Röntgen rond RTG 
Tisdag 0800 Oj v handledn J v Neuro pat Barnklinikens bibl 
Onsdag 0810 APT  1-2 ggr /mån Barnklinikens bibl 
Torsdag 0800 Läkarmöte Barnklinikens bibl 
 1200 Läkemedelsinfo enligt schema Enligt schema 
    

 
 
Det kliniska arbetet 
 
Din första dag startar kl 0810 i biblioteket på planeringsmöte med läkargruppen. Därefter blir du 
introducerad och informerad av sekreterare och sjuksköterska på mottagningen. Kl 09.00 börjar 
mottagningsarbetet. Tanken är att du under den tiden ska hinna träffa representativa fall. Utnyttja tiden 
väl här på barnkliniken och rådfråga oss gärna!  
 
Handledning sker av bakjour � 070- 333 44 26. 
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Välkommen till oss, vi hoppas du ska trivas! 
 
/ All personal på Barn – och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett. 
 
Vi tar gärna emot synpunkter på detta dokument, från din tid här hos oss eller annat som du vill delge 
oss. Prata med Diana eller Lena.  


