
Hej! 

Jag heter Anna Gremark och är ST-läkare på Kvinnoklinken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Jag 

skriver till dig då jag är ansvarig för randande Allmänläkare, AT-läkare, Akutläkare och 

Läkarkandidaterna på kliniken. 

 

Du är välkommen till oss på måndag morgon aktuell vecka kl 08.00 om inget annat är 

överenskommet mellan oss. Du går till kvinnoklinikens administrativa enhet på plan 4, hiss B. 

Detta är även en del av ÖNH-kliniken. 

 

När du kommer ut ur hiss B plan 4 är det direkt till höger och därefter ett par glasdörrar, det 

sitter audionomer här och det står ”hörcentral” på skyltarna. Du tar första långa korridoren på 

höger sida och ska ända ner till sista dörren på vänster sida, där sitter vår klinikadministratör 

Pia Westman som kommer att ta hand om dig och se till att du får byta om och att du får 

kläder. Är Pia av någon anledning inte där brukar Pernilla Erita hjälpa till att välkomna er, 

hon sitter snett emot Pia. 

 

Angående praktiska saker kan du höra av dig till Pia Westman i god tid innan din placering 

om du tex behöver boende. Hon kommer då att behöva personnummer och telefonnummer för 

att göra en bokning. 

Pias email: pia.westmankarlsson@dll.se och hennes telefonnummer är 016-103066. 

 

Det har kommit nya ”regler” angående personalboendet vilket innebär följande: 

 
Möjlighet att boka boende gäller från första VFU-dagen (= tidigast måndagen). Nyckel kan 

hämtas i Servicecenter vid huvudentrén på respektive sjukhus när hyreskontraktet är påskrivet av 

den boende. Återlämning av nyckel sker på samma plats.  

Om man har boende från söndagen så kommer kandidaten få sitt kontrakt via mail några veckor 

innan VFU. Detta kontrakt ska skrivas på och skickas in till Servicecenter så det är på plats minst 

2 dagar innan ankomst. När det påskrivna kontraktet är på Servicecenter får kandidaten via mail 

eller SMS en kod och instruktion till ett nyckelskåp vid huvudentrén där nyckeln till boendet kan 

hämtas mellan klockan 15.00–18.55 på söndagen. 

 

Angående information om nyckelhämtning ovan så är det information vi fått och det är 

ingenting som kan ändras på tyvärr.  

 

Det finns lunchrestaurant, kiosk och cafeteria på Mälarsjukhuset och även personalrum för att 

värma egen medtagen mat. 

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig på 016-105326 eller denna emailadress om du 

undrar över någonting. 

 

Vänliga hälsningar, 

Anna Gremark, ST-läkare Kvinnokliniken Mälarsjukhuset. 
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