Här finns information till dig som önskar sidoutbildning vid äldrepsykiatriska sektionen,
Norra Stockholms psykiatri. Vi tar gärna emot ST-läkare från andra kliniker för tjänstgöring.
Här får du som funderar på tjänstgöring hos oss grundläggande information om
sidoutbildningen.

1. Vi bedriver vård på vår öppenvårdsmottagning och på avdelning 23. Vanligtvis
kan vi ta emot två ST-läkare på avdelningen och två på mottagningen. Du får
naturligtvis gärna ha önskemål om var du vill tjänstgöra, men vi kan inte i
förväg ge några löften om att det blir som du önskar.
2. Efterfrågan på sidoutbildning vid sektionen är hög, och vi har ofta lång kö.
Ibland tvingas emellertid redan inplanerade ST-läkare ställa in eller skjuta på
redan beslutad sidoutbildning, så ibland får vi lediga utrymmen på kort varsel.
3. Vid förfrågan om sidoutbildning förutsätter vi att du har lönen med dig från din
hemklinik hela den överenskomna perioden, om inget annat nämns redan när
du anmäler intresse.
4. I normalfallet tar vi inte emot på mindre än tre månader. Ibland kan vi vid
önskemål dela upp tjänstgöringen i två avsnitt, men det är inget vi kan lova.
Ibland är det tvärtom så att vi kan hitta utrymme för en sidoutbildning om du
har möjlighet att dela upp den i två då vi ibland kan ha luckor på en eller två
månader i schemat.
5. Vi behöver en formell ST-överenskommelse, STÖK, från din moderklinik
senast sex månader före sidoutbildningens start. Vi är tacksamma om alla
kända faktorer som vi kan behöva beakta vid schemaläggningen framgår där,
som t ex mer omfattande utbildningar, deltidstjänstgöring och liknande. Vi
inser att det naturligtvis kan visa sig tillkomma ytterligare liknande inslag även
senare.
6. Har vi per e-post överenskommit om sidoutbildning en viss tid reserverar vi
det utrymmet i schemat. Det innebär att om du ändrar dig och inte tänker
komma så behöver du snarast möjligt meddela oss. Utebliven STÖK räcker
alltså inte som avbokning.
7. Eventuell frånvaro för utbildning, deltidstjänstgöring, semesterönskemål och
liknande vill vi få veta i god tid. Att i STÖKen skriva in ledigheter utan att alls
ha kommunicerat dem till oss dessförinnan försvårar vår planering, så vi är
tacksamma för tydliga besked och ledighetsförfrågningar per mail i god tid.
8. Ledighetsäskande vid avdelningstjänstgöring ställs till undertecknad.
9. Ledighetsäskande vid mottagningstjänstgöring ställs till sektionschef Eva-Lii
Mark eller medicinskt ansvarig läkare Ulla-Britt Hjelmblink.
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Vid frågor som inte berörs/besvaras ovan är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta
någon av oss för ytterligare information och samråd.
Välkommen till oss!
Michael Rangne, underläkarchef, michael.rangne@sll.se, 08-123 492 76
Anna-Karin Eriksson, personaladministratör, anna-karin.eriksson@sll.se, 08-123 492 48
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