AT-råd Skövde
AT-råd Skövde
Datum: 2018-09-26

Närvarande:
Ellen Wisén, Marcus Svensson, Lina Johansson, Fredrik Johansson, Angelica Joelsson, Christoffer
Larshans, Julia Ström, Klara Törneke

§1 Mötets öppnande
Av A.J.

§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-05-30 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu

§3 Punkter från föregående möte
§3.1
Veckoutvärdering på medicinplaceringen är inte längre något krav för godkänd placering. Går åter
tillbaka till AT-läkArens eget ansvar om personlig feedback från handledare.

§3.2
Fortsatt rekommendation från AT-rådet om två AT-kollegium per halvår med tanke på fyra starter
per år, så att alla AT-läkare ges lika förutsättningar för att få feedback.

§3.3
Vid förra mötet förslag om Gastro-placering i Lidköping. Ingen återkoppling av C.K ännu. E.W
ställer frågan igen. AT-rådet uppskattade S.L föreläsning om gastromedicin.

§3.4
Inväntar fortsatt resultat på AT-föreläsningarnas utvärdering av C.K.

§3.5
Ledigheter och jourkomp under Psyk:
Riktlinjer håller på att sammanfattas i ett dokument.
- Poängtering att en sjättedels ledighet under placeringen är en möjlighet, ingen rättighet.
- Frånvaro med jourkomp skall inte räknas som en frånvaro anser AT-rådet. Psykiatrin skall
försöka bli mer generösa med jourkompsledigt för enskilda dagar.
- Dokumentet skall få granskas av AT-rådet innan publicering. Detta skall tas upp på nästa
AT-lunch.

§3.6
Lunchföreläsningar på Ortopeden hittills fungerar fortsatt väl.

§3.7
Första AT-kullen á 8 personer känner viss oro inför VC-placering om det kanske blir mer
arbete under 3 mån då de troligtvis kommer placeras en och en på olika vårdcentraler innan nästa
AT-kull kommer ut på vårdcentral. Får åter ta upp denna punkt efter att den kullen börjat och
utvärdera hur det fungerar.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1
Informationsföreläsning till nya AT-läkare av AT-rådet hålls av K.T och M.S vecka 41. L.J har
PowerPoint.

§4.2
Senaste AT-kullen på kirurgkliniken hade AT-kollegium tredje veckan på placeringen, vilket ledde
att de inte alls hann få någon feedback. Se över rutiner? Två AT-kollegium per halvår? M.S tar upp
frågan om AT-kollegium på kirurgkliniken med A.W.

§4.3
Tendens till minskad larmbelastning för AT-läkare efter samtal med nya AT-läkare.
Ett förslag är att informera nya AT-läkare att själva söker upp aktuell akutläkare att man vill vara
delaktiga i larm. M.S och K.T tar upp på AT-föreläsning. E.W mailar M.R om förslag.

§4.4
Ta upp frågan med C.K om utvärdering AT-föreläsningar på nästa AT-lunch.

§4.5
Förslag till förbättrad formell utbildning:
1. Alternativ 1: På samma vis som med introduktionsföreläsningarna i början på AT fortsätta
med schemalagda föreläsningsdagar/halvdagar för respektive AT-kull i förordnandet under
hela första sjukhusåret. Detta för att få högre närvaro, slippa frånvaro på grund av jourer
och kunna kvalitetssäkra den formella undervisningen. Om bara en AT-kull uteblir från
klinikerna åt gången torde det inte påverka bemanningen lika hårt. L.J till C.K.
2. Alternativ 2: Byta tid och duration på AT-föreläsningarna till eftermiddagen kl 13-15.
Uppfattning bland AT-läkare att kl 08 är en dålig tid - då detta oftast är en tid för inläsning
av patienter och påverkar kommande rondarbete. Om möjlighet inte finns för halvdagar
hoppas vi kunna mötas i mitten och avvara 2 timmar åt föreläsningar i veckan.
Protokoll bifogas till C.K som kommer delta i nästa AT-rådsmöte.

§4.6
Informera om AT-rådet vid nästa AT-lunch 2018-10-31.

§4.7
Beslut om ny ordförande vid nästa AT-rådsmöte.

§4.8
Diskussion om arbetsmiljön på Cosmos. Med större mängd studenter nu en ohållbar långsiktig
situation med hänseende ljudnivå och utrymme. Temporär lösning med isoleringspaneler i taket?
Långsiktig plan med utbyggnad alternativt nya lokaler? A.J mailar A.B.

§4.9
Ny bättre tillgång på arbetskläder. Fortsatt problem med tillgång på bestick.

§5 Nästa möte
Nästa AT-rådsmöte planeras till 2018-10-31 kl 13:00

§6 Framtida projekt
§6.1
Utforma lathund för njurmedicin (ex av Joakim Lindblad) - arbete pågår.
Utforma lathund för ortopeden ska göras av E.V på ortopeden.

§6.2
Arbetsmiljö

§6.3
Formell utbildning

§7 Avslutande
E.W avslutar mötet.
Marcus Svensson, sekreterare
Datum: 2018-09-26

