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läkarprogrammet Uppsala universitet. 

 

 

VÄLKOMMEN TILL MEDICINLINIKEN, MÄLARSJUKHUSET! 

 

Mälarsjukhuset är ett av tre sjukhus i Södermanland. Eskilstuna är det största akutsjukhuset i 

länet och ger i första hand vård till norra länsdelens befolkning (Eskilstuna och Strängnäs 

kommun). En nära samverkan med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (delvis gemensamma 

kliniker) gör att även västra länsdelen med dess invånare till viss del ingår i sjukhusets 

befolkningsunderlag. Ett antal specialiteter med länsfunktion tar emot och behandlar patienter 

från hela Sörmland. 

Mälarsjukhuset  

Antal vårdplatser 300  

Antal vårdtillfällen per år  >30 000 

Antal läkarbesök per år  >130 000 

Antal anställda (hel- och deltid)  3000  

  

Medicinkliniken omfattar AVA (akutvårdsavdelning), Hjärtavdelning, Strokeavdelning 

(stroke/rehabilitering och neurologi), Njuravdelning (njurmedicin),  

Medicinsk avdelning, Hematologavdelning, Geriatrisk avdelning samt SSIH, Palliativ 

vårdavdelning. Dessutom finns mottagningsverksamhet till dessa olika avdelningar. 

Kardiologsektionen bedriver även angiografi med PCI. Gastrosektionen bedriver poliklinisk 

endoskopiverksamhet. Njursektionen har både bloddialysavdelning samt en 

sköterskemottagning för peritonealdialys. På medicinsk dagvårdsmottagning (gamla namnet) 

bedrivs öppenvård för hematologpatienter. Medicinmottagningen tar hand om 

endokrinpatienter och på plan 11, hiss G har vi diabetesmottagning. I övrigt finns AK-

mottagning på medicinmottagningen. 

 

Arbetet på medicinkliniken börjar måndag-fredag klockan 08.00 med morgonrapport från 

avgående nattjour i konferensrum 17. På tisdagar sker sedan vanligen undervisning för AT 

läkare och läkarstudenter och på onsdagar följs rapporten av en fallpresentation. Efter 

rapporten är det röntgenronder delvis sektionsvis. På de flesta avdelningar börjar arbetet sedan 

med morgonrond klockan 09.00. Efter morgonronden fylls dagen av klinikarbete som 

journalskrivning, provtagningar, remisskrivning. Följ gärna med en patient på de 

undersökningar han/hon ska göra under dagen. Det finns också möjlighet att auskultera på 

medicinmottagningen när det finns lite att göra på avdelningen. På eftermiddagen hålls sedan 

eftermiddagsrond.  

 

På akutmottagningen kan vi endast ta emot en läkarstudent åt gången. Detta för att du ska få 

den tid du behöver för undersökning, genomgång, handledning och handläggning. Det betyder 

att om ni är två så måste ni nog dela på dagen. 

 

 

 



FÖRSTA DAGEN 

 

Om du kommer till Eskilstuna med tåg tar du buss 4 till sjukhuset. Resan tar cirka 10 minuter 

och du ska gå av vid Mälarsjukhusets huvudentré. Direkt till höger innanför huvudentrén 

ligger Medicinmottagningen. I receptionen frågar du efter Jaana Falk. Jaana svarar på frågor 

som du kan tänkas ha inför din placering och ger dig arbetskläder samt tillgång till ett skåp. 

Du får även nyckelkort för passage och inloggningsinstruktioner för vår datajournal NCS 

Cross. Nerladdningen av certifikat görs på plats och skall inte göras i Uppsala.  

För info så har jag två ST-läkare som samordnar er läkarstudenter under er placering här på 

Medicinkliniken. De heter Adam Edholm och Ida Eriksson. 

 

BOENDE OCH FRITID 

Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum/lägenheter undantagsvis boende 

på hotell. Sänglinne och slutstädning ingår i lägenheterna. 

Mer information om ert boende kommer i ett separat mail till er studentmail från vår FM-

enhets Kundtjänst.  

 

En lokal finns iordningställd på sjukhuset för studenter och här använder även andra lokalen. I 

lokalen finns uppehålls- och lunchrum, samt tre datorer. Lokalen finns i plan 6, hiss N.  

Lokalen är ett gemensamt utrymme med annan personal som även vistas där, det förutsätts att 

alla håller rent efter sig. Här är det hänsyn och respekt för allmänna utrymmen som gäller, var 

och en tar reda på efter sig och sitt. 

Det finns ingen kaffeautomat i det så kallade kandidatrummet och det är upp till var och en att 

ha eget kaffe och egen bryggare här. Man får inte heller använda övrig personals kaffe eller 

privata kaffemuggar.  

Hör gärna av dig via mailsvar på boendebekräftelsen du fått om du ordnat egen bostad så att 

boendet som bokats kan avbokas. 

 

Efter arbetet finns det för den som vill tillgång till gym (finns på sjukhuset), hiss M plan 5, 

tennisbanor (utomhus), elljusspår m.m. För mer information angående fritidsaktiviteter gå in 

på www.eskilstuna.se. 

 

Innan du slutar Adam och Ida tacksamt emot dina synpunkter på respektive placering. Du kan 

alltid höra av dig när som helst under din placering till dem om du har synpunkter eller 

behöver fler förslag på givande sysselsättning under dagen.  

 

ÖVRIG INFORMATION 

Om du blir sjuk under din placering hos oss skall du ringa till Jaana Falk 016-10 44 41 och 

meddela detta. Röstbrevlåda finns. 

Adam Edholm kan nås på tel: 016-10 52 03 och Ida Eriksson på tel: 016-10 51 01 

 

Ta med ett hänglås till omklädningsskåp. 

 

För ytterligare frågor innan placeringen hos oss på Mälarsjukhuset startar kan du maila till 

jaana.falk@dll.se  

 

Telefon till Mälarsjukhusets växel är 016-10 30 00. 

 

VÄLKOMMEN TILL MÄLARSJUKHUSET! 

http://www.eskilstuna.se/
mailto:jaana.falk@dll.se

