Välkommen att göra

AT i Dalarna
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AT i Dalarna

AT-block Region Dalarna
I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänst
göringen inom Region Dalarna och de olika orterna, vad blocken
innehåller och vad vi kan erbjuda dig.
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Gå gärna in på vår hemsida så får du ytterligare information:
www.regiondalarna.se/atidalarna
Självklart är du välkommen att kontakta oss om du har fler funde
ringar. Kontaktuppgifterna hittar du här i broschyren men även på
hemsidan.
Vi hoppas få se dig som AT-läkare hos oss i Dalarna och vi lovar
att vi ska ta väl hand om dig!
Välkommen

Vi erbjuder
AT-block om 21 månader med tillträde februari, maj, augusti
och november
6 mån invärtesmedicinska specialiteter
6 mån opererande specialiteter
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårds
kliniken Falun/Säter och öppenvård
6 mån allmänmedicin
Datum för intervjuer och hur du ansöker hittar du på vår
hemsida.
Lönesamtal innan tillträde. Efter 12 och 18 månader justeras
lönen efter överläggning med SYLF
Introduktionsvecka
Möjlighet till 3 valfria veckor inom länet
Klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt
Schemalagd teoretisk utbildning 2–4 tim/vecka inom sluten
vården och psykiatrin. Uppehåll under semesterperiod och jullov.
Studietid 4 tim/vecka alternativt seminarieutbildning under
allmänmedicinplaceringen
Individuell handledning under hela AT och interna utbildnings
möten
Jourtjänstgöring tillsammans med erfaren läkare och aktivt
bakjoursstöd (Falun)
Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd (Avesta och Mora)
Extern kurs inom Sverige, relevant för AT, alternativt
AT-stämman, inkl resa och boende
Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid vårdcentralen Sälen

Falun
Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva.
En sjukstuga för akut sjuka och skadade med tolv platser inrättades
vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad.
Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upp
tagningsområde på ca 280 000 personer och
har idag en central uppgift i Dalarnas specialist
sjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat,
flera olika kliniker med stort patientunderlag och
en väl utvecklad och differentierad kompetens
vad gäller både diagnostik och behandling.
Jourtjänstgöring under sjukhusåret sker tillsam
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mans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd.
2-3 veckor av det internmedicinska blocket är
förlagd till medicinkliniken vid Ludvika lasarett.
Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter
och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge
eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Bor
länge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:
AT-ansvarig
Eva Lööf
tfn 023-49 06 95
e-post: eva.loof@regiondalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin
Falun/Borlänge/Gagnef/Säter
Helen Birhane
e-post: helen.birhane@regiondalarna.se

Studierektor sjukhusåret
Hanna Tingård
e-post: hanna.tingard@regiondalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin
Ludvika
Magdalena Wide
e-post: magdalena.wide@regiondalarna.se

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
e-post: sofia.olsson@regiondalarna.se
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Avesta
Längst söderut i Dalarna ligger Avesta. Avesta är en gammal bruks
stad med driv och framtidstro och med en växande befolkning.
I Avesta hittar du en mix av natur och kultur med goda kommunika
tioner till såväl storstad som fjäll.
Avesta lasarett, invigdes 1922 och består av en
internmedicinsk- och geriatrisk klinik. Lasarettet
har ett upptagningsområde på ca 40 000 och är
ett närsjukhus med akutmottagning dygnet runt.
På akutmottagningen arbetar du som AT-läkare
självständigt dag- och kvällstid med aktivt bak
joursstöd.

På lasarettet jobbar vi nära varandra vilket gör
att du får ett bra kollegialt stöd. Den opererande
delen av AT gör du vid Falu lasarett. Inom psykia
trin genomförs slutenvården i Säter och Falun och
öppenvården i Avesta. Primärvårdsplaceringen
gör du på någon av vårdcentralerna i södra
Dalarna.

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:
AT-ansvarig
Carina Hedberg
tfn 0226-49 62 19
e-post: carina.hedberg@regiondalarna.se
Studierektor för internmedicin Avesta
Johanna Pallin
e-post: johanna.pallin@regiondalarna.se

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
e-post: sofia.olsson@regiondalarna.se
Studierektor inom allmänmedicin
Edvin Hammargren
e-post: edvin.hammargren@regiondalarna.se
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Avesta

CYKELAVSTÅND TILL JOBBET

Mora
Mora är vasaloppsstaden med närhet till natur och fjäll. Mora lasa
rett är ett av länets två akutsjukhus och med det patientunderlag som
lasarettet har i form av stora turistströmmar och friluftsanläggningar i
Sälen och Idre har det en profil som traumasjukhus.
I upptagningsområdet bor cirka 80 000 personer
och patientunderlaget dubbleras under turistsä
songerna. Mora lasarett har en bred verksamhet
inom internmedicinska och opererande speciali
teter och här får du det lilla sjukhusets trivsel och
lokala kännedom. På akutmottagningen - där du
kommer att tillbringa mycket tid - arbetar du

självständigt hela dygnet med aktivt bakjoursstöd.
Du får som AT-läkare se och göra mycket, vilket
ger ett gott lärande med en brant inlärningskurva
och bred erfarenhet. Inom psykiatrin genomförs
slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i
Mora. Primärvårdsplaceringen gör du på någon
av vårdcentralerna i norra/västra Dalarna.

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:
AT-ansvarig
Anette Blomberg
tfn 0250-49 34 25
e-post: anette.blomberg@regiondalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander
e-post: david.thelander@regiondalarna.se

Studierektor sjukhusåret
Opererande: Joakim Källmark
e-post: joakim.kallmark@regiondalarna.se
Internmedicin: Maria Jensen
e-post: maria.jensen@regiondalarna.se
Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
e-post: sofia.olsson@regiondalarna.se
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