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Välkommen till Ortopedkliniken i Nyköping!  
 
Vi på ortopedkliniken i Nyköping ser mycket fram emot att ha er kandidater hos 

oss. Nyköping är en liten stad vid Östersjön, en timme söder om Stockholm. Vi 

har nära till naturen och den vackra skärgården.  

Nyköpings lasarett har ett upptagningsområde på c:a 80 000 invånare och bedriver 

en bred ortopedisk verksamhet. Under din placering hos oss kommer du få en bra 

överblick av grundläggande ortopedisk vardag. Vi har en välfungerande klinik 

med en mycket trevlig arbetsmiljö.  

 

Till Nyköping tar man sig med bil söderut längs E4:an eller med tåg. På 

motorvägen är det skyltat till lasarettet, andra avfarten till Nyköping norrifrån 

räknat. Från tågstationen är det 5 minuters promenad.  

 

Du kommer att bo i våra personalbostäder, 50 meter från sjukhuset, där många 

AT-läkare och vikarierande underläkare bor. Sänglinne och slutstädning ingår. 

Kontrakt till personalbostäderna samt nyckel finns att hämta i Servicecenter 

måndagen då placeringen börjar. Sker ankomst på söndagen finns nyckel att 

hämta i nyckelskåp i huvudentrén på Nyköpings lasarett. Entréns öppettider är 

06.00 – 19.00 Information om kod och hur du går tillväga för att öppna skåpet får 

du via mail från Servicecenter under fredagen 

 

Första måndagen kommer du till ortopedmottagningen plan 2. Där får du hjälp att 

hitta kläder och ett rum att byta om i. Du kommer att få ett schema för första 

veckan när du kommer på måndagen. Återstående veckor kan vi planera utefter 

önskemål. Vi bjuder på lunch under din vistelse hos oss och i personalbostäderna 

finns kyl, frys, spis samt wifi.  

Arbetstider är 07.30-16.45 måndagar-torsdagar och fredagar 07.30-14.00 

 

Underläkarna spelar innebandy/fotboll en gång i veckan och det finns en hel del 

andra aktiviteter att välja på:  

 

www.nykoping.se 

http://nykopingsguiden.se/bra-att-veta/broschyrer-och-kartor/ 

 

Tomas Edhager, kandidatansvarig /ST-läkare 

tomas.edhager@dll.se 

 

Louise Hellman, klinikadministratör 

louise.hellman@dll.se 

 

Håkan Wallén, verksamhetschef /överläkare 

hakan.wallen@dll.se 
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