
Kære lægestuderende.

Velkommen til dit kliniske ophold ved Regionspsykiatrien Vest, 
Herning i perioden den 27. april – 20. maj april 2020. 

Din daglige arbejdstid vil som udgangspunkt være alle hverdage fra 
kl. 08.30 – 15.00.

Den første dag, mandag den 27. april 2020, møder du ind på 
nedenstående adresse kl. 8.15: 

Regionspsykiatrien Vest
Mødelokale C, Indgang Ø2
Gl. Landvej 61
7400 Herning

Se desuden vedlagte oversigtskort.

Det kan være vanskeligt at finde en parkeringsplads på 
hospitalsområdet, så hvis du kører i egen bil, er der mulighed for at 
holde på en ekstern parkeringsplads i nærheden af hospitalet – 
Markedspladsen, i krydset mellem Møllegade og Danasvej. Spørg 
eventuelt i afdelingen.

Vejledere:
Uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen er 
Lægefaglig direktør Phuong Le Reisinia. 
Uddannelseskoordinerende yngre læge i afdelingen (UKYL) er 
H-læge Selvavathany Sivagurunathan og H-læge Mads Frandsen. 
 
Sygdom:
Ved evt. sygdom bedes det meldes til forvagten på tlf. 2222 8986 
mellem kl. 8.00 – 8.30.

Fravær/udeblivelser: 
Evt. fravær til de planlagte undervisninger/ambulante aftaler bedes 
meddelt til Maria Frost Grøn på tlf. 9117 8280 eller 
maria.groen@ps.rm.dk

Overnatning:
Meddelelse vedr. værelsestildeling m.m. vil blive fremsendt separat 
fra sygehusets administration.

Kantine:
Under klinikopholdet ydes ikke gratis forplejning, men der kan købes 
mad i Restoen/kantinen på sygehuset. Kantinen i Herning ("Restoen")
modtager kun dankort og personalekort som betaling, ikke kontanter.
Husk derfor madpakke eller dankort til Restoen. Der er mulighed for 
opbevaring af madpakke i køleskab på afdelingen. Du kan læse mere 
om åbningstider og menuer på Restoens hjemmeside: 

Regionspsykiatrien Vest
Gl. Landevej 61

7400 Herning
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http://www.vest.rm.dk/afdelinger/Ernaeringsenheden/kokken--
kantineomradet/menuplan-Kantinen/

Påklædning
I Regionspsykiatrien Vest arbejder vi i vores eget tøj, og altså ikke i 
uniformer. Du vil få udleveret et ID-kort, som skal bæres, når du er 
på arbejde. Krav til tøjet er, at du skal kunne bevæge dig i det, og 
det må ikke være udringet/udfordrende. Derudover skal du have 
flade sko på, som du kan stå fast i, og som ikke larmer når du går. 
Du skal fremstå praktisk og professionel.
Det kan være en god idé at have lommer i bukserne, da du vil skulle 
have både nøgler, telefon og alarm med rundt.

Du kan læse mere om uddannelsesforløbet for medicinstuderende på:
www.psykiater.nu.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Planlægger Maria Frost Grøn, tlf. 9117 8280.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Regionspsykiatrien Vest.

Med venlig hilsen

Maria Frost Grøn 
Planlægger 
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