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AT-råd Skövde
Datum: 2018-12-19
Närvarande: Niklas Karlsson, Lina Johansson, Anna Lessmark, Albin Thorén, Marcus Svensson,
Jon Hessman och Christoffer Larshans

§1 Mötets öppnande
Ordförande Karlsson öppnar mötet

§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-11-28 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu

§3 Punkter från föregående mötes
§3.1 Önskar bättre introduktion till kirurgplacering i Falköping
Wallén skall ordna med ett välkomstbrev.
- Kan vi AT-läkare ha ett eget lånekort i Falköping? Finns för närvarande endast ett allmänt
lånekort. Lessmark kontaktar Wallén.
§3.2 Införande av allmänt möte
Det första allmänna möte planeras till den 27:e mars 2019. Innan det allmänna mötet publiceras en
dagordning. Planering påbörjas efter nästa AT-råd.
§3.3 Handledning av läkarstudenter på kirurgen
Thorén och Larshans träffar Nyberg den 20/12.
§3.4 Kärlkirurgen
- Varix-mottagning. Ingen introduktion. Ingen regelrätt kärlkirurg att tillfråga.
- Förbättring – informera AT-läkare om PM
- Få gå med kärlkirurg på 1-2 patienter med varixbedömning
- Ha en namngiven läkare att fråga
- Karlsson pratar med Wallén
- Svensson ordnar en avdelningsguide angående kärlplaceringen
§3.5 Kärndoktorn: kliniker skall kunna lösa sina jourlinjer utan AT-läkare
Törneke kollar vidare på detta och pratar med Bergsten/Kirnö.
§3.6 Epikris för patienter som är kopplade till kommunen
- Förekommer fall där epikriser ordnats med innan hemgång där patienter blivit kvar längre
- Vårdfarligt att slutföra epikris i förväg?
Thorén tar på sig uppdraget att reda ut vad som gäller

§3.7 Psykiatriplaceringen – ledighet
Enligt AT-läkare som är placerade på psykiatrin under sommaren.
- Inget gehör för ledighetsansökan inför sommaren ännu – svårt att planera sin semester
- Schemat kommer orimligt sent.
Karlsson inväntar svar från Kirnö. Vi bör se överenskommelse innan alla parter skrivit på.
§3.8 AT-kollegium på kirurgen
Konsensus i AT-rådet att AT-kollegium skall finnas kvar. Svensson kontaktar Wallén
§3.9 Resetiden till Falköping under kirurgi-/ortopedplacering gäller som flextid
Skall ortopeden/kirurgen ha med detta i sin välkomstinformation ? Lessmark mailar Wallén.
§3.10 Utvärdering av urologplacering
Sammanställning av mail sker för närvarande. Vi presenterar detta under januari -19.
§3.11 Specialistläkare på medicinkliniken
Fram till vecka 14 är flera AT-läkare placerade tillsammans med specialistläkare man känner sig
otrygga med. Tidigare beslut om att detta inte skall ske.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1 AT-föreläsningar
AT-rådet beslutar att ta på sig uppdraget att ringa aktuell föreläsare varje måndag. Delegeras till
Larshans.
§4.2 Schemaönskemål på medicinplaceringen
Vissa nya AT-läkare fick inget schemaönskemål hemskickat. Johansson tar på sig uppdraget att
fråga runt bland nya AT-läkare.
§4.3 Ortopediplaceringen
Ev utförande av avdelningslathund av Karlsson. På allmänna mötet efterfrågas hur
ortopedluncherna fungerar.

§5 Nästa möte
Nästa AT-rådsmöte planeras till 2019-01-30 kl 13:00

§6 Inför allmänna mötet
§6.1 Lunchföreläsningar på ortopedplaceringen
§6.2 Ev presentera förbättring av urologplaceringen
§6.3 Formella utbildningen
§6.4 18 månaders AT

§7 Framtida projekt för AT-rådet
§7.1 Lathundar
Utforma lathund för njurmedicin – Hessman.
Utforma lathund för ortopeden – Karlsson.
Utforma lathund för kärlkirurgen – Svensson.
§7.2 Arbetsmiljön i Kosmos.
§7.3 Sjukhusplaceringens formell utbildning
Hur ska den vara upplagd? Bör torsdagsföreläsningarna omformas? När är bästa tiden för
föreläsningarna? Hur göra för att kvalitetssäkra?
- Skall ta upp på nästa AT-lunch.
- Fixa förslag på förändringar.
- Halvdagar? Heldagar? Efter lunch?
- Ämnen och nivå på föreläsningarna?
- Praktiska krav vs ovanliga fåglar (gastro?)?
- Tillsätta en liten fixargrupp som lägger fram konkret förslag.
§7.4 Övergång till 18 mån AT
Hur skulle sjukhusblocket se ut? Skall valbara placeringar finnas kvar?
Bör diskuteras en längre tid inför allmänna mötet mars -19.
§8 Avslutande
Niklas Karlsson avslutar mötet
Marcus Svensson, sekreterare

