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Närvarande: Marcus Svensson, Katarzyna Soja, Nina Vallendin, Fredrik Johansson, Niklas
Karlsson, Angelica Joelsson, Nadja Hosseinzadeh

§1 Mötets öppnande
Av A.J.

§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-01-31 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu

§3 Punkter från föregående möte
§3.1
Tips-och-trix-lista är nu utformad av F.J för nya AT-läkare.

§3.2
Preliminär tid för att introducera AT-rådet för nya AT-läkare blir någon gång under v.11, troligtvis
tis eller ons. Medhav egen lunch.

§3.3
N.K har diskuterat med J.S på medicinkliniken. Tanken är att komma kunna ha 1 pat/AT-läkare/ATmottagningen. Skulle någon AT-läkare vara sjuk eller på något sätt inte kan dyka upp avbokas
denna pat. AT-mottagningen kommer nu utvärderas under nya schemaperioden. I första hand ska
man diskutera sin patient med den läkare som handlagt pat tidigare (remittent) alt en specialist
som har mottagningen. Ännu har inget beslut gjorts ang administrationstid på medicinkliniken.

§3.4
Dropbox konto uppstartat för AT-rådet där vi kan dela diverse dokument.

§3.5
Gemensam mapp på datorn kommer lösas där mycket information kan dyka upp. Bl a är tanken att
lathundar för respektive avdelning ska läggas upp där. Ny lathund för njurmedicin ska utformas.
N.H tar tag i detta.

§3.6
A.J har vart i kontakt ed M.B ang auskultationsdagar. Argument mot att kunna åka på
auskultationsdagar som finns inom SkaS är att det är svårt när det är någon vecka hit och dit, man
hinner inte sätta sig in i ämnet. Ev kommer även auskultationsveckor försvinna inom närmsta
tiden.

§3.7
C.B på medicinkliniken brukar spontant fråga hur diverse stafetter fungerat på kliniker/ akuten.
Skulle inte detta ske är det viktigt att vi som AT-läkare även ger besked när det är någon/något
som inte fungerar med en stafettläkare.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1
Ny mejl utfärdats: skas.skovde.atradet@vgregion.se

§4.2
Har ej vart hög nivå på vissa AT-föreläsningar. Många AT-läkare väljer därför att inte dyka upp,
ämnen kanske inte alltid är relevanta. Just nu håller C.K på att utforma separata medicin- och
kirurgföreläsningar som riktar sig in mer på specifika ämnen för berörda AT-läk. N.V har under ATlunch informerat om att skicka mejl till AT-rådet om potentiella ämnen för föreläsningar. Kirurgen,
ortopeden positivt inställda till detta. Medicin ska se över detta alternativ. Utvärdering av varje
föreläsning kommer genomföras, genom en kort mall. Denna mall är nu utformad av F.J och
kommer läggas upp på dropbox.

§4.3
AT-rådet bör bestå av 1-3 AT-läkare per termin, minst 1 AT-läkare från varje AT-start. Vi har möte
en gång per månad i anslutning till AT-lunchen. Vi arbetar för att utveckla och upprätthålla en god
AT-utbildning på SkaS Skövde. Vår uppgift är att driva frågor som ligger i AT-läkarnas intresse. Vi
arbetar för att utveckla och utvärdera utbildningsmoment, arbetsmiljö och handledning under AT.
Vi ska fungera som en kommunikationskanal mellan AT-läkargruppen, studierektorsverksamheten
och de olika klinikerna. Skrivet av F.J.

§4.4
Bör finnas en stående punkt under AT-lunch för att påminna alla AT-läkare om AT-rådet. N.H
mejlar A.B.

§5 Nästa möte
§5.1
Inför nästa möte: AT kollegium på kirurgen. Har alla fått feedback?

§5.1
Nästa AT-rådsmöte planeras till 2018-03-28

§6 Framtida projekt
§6.1
Utvärdera administrationstid och AT-mott på medicinblocket.
Vad är det för information respektive VC får från studierektorer innan AT-läkare placeras där?
Viktigt att poängtera att vi är AT-läkare, och att denna information sprids vidare till alla
arbetskategorier på VC.

§7 Avslutande
M.S avslutar mötet.

Nadja Hosseinzadeh, sekreterare
Datum: 2018-02-28

