AT-råd Skövde Datum: 2018-05-30
Närvarande: Ellen Wisén,, Nina Vallendin, Lina Johansson, Fredrik Johansson, Katarzyna
Soja, Angelica Joelsson, Nadja Hosseinzadeh, Christoffer Larshans.
§1 Mötets öppnande
Av E.W.
§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-04-25 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu
§3 Punkter från föregående möte
§3.1
N.K har haft kontakt med J.S på medicinkliniken. Det är nu bestämt att det ska vara max
1 pat/AT-läkare/AT-mottagning. Det bör finnas en tydlig plan för vad som förväntas göras
med patienten på mottagningen. I medicinmappen i arbetsdatorn kommer det inom en snar
framtid finnas ett dokument med information om hur AT-mottagningen ska skötas.
§3.2
Introducera AT-rådet för nya AT-läkare 5 juni. F.J samt N.V tar hand om detta
informationsmöte.
§3.3
På medicinkliniken har man infört dokument med feedback, denna ska gås igenom med
överläkaren man går med under veckan. Mycket bra med denna typ av feedback men vissa
AT-läkare har hört att man bör lämna in 10 st feedbackdokument för att bli godkänd på
medicinplaceringen. Oklart vilken info som gäller.
§3.4
AT-läkare som sitter med i AT-rådet bör varit med på minst 4 möten / år. 2–3 st AT-läkare /
termin.
§3.5
AT-kollegium bör hållas så tidigt som möjligt under placeringar. Detta för att hinna få
feedback och då även möjlighet att hinna utvecklas. Det bör vara 4 AT-kollegium / år då det
nu är 4 AT-starter / år.
§3.6
Mejl har skickats ut om att ST-läkarna på akuten kommer börja ta larmen på akuten. Hur
kommer detta drabba utbildningen av AT-läkare? Diskussion ska föras med M.R på
medicinkliniken om hur det ska genomföras rent praktiskt. N.V mejlar.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1
K.S mailar A.B om nya AT-läkare fått information om AT-introduktion.
§4.2
Veckoutvärdering på Medicinplaceringen är ej något krav för godkänd placering.
§4.3
Mailkontakt mellan J.S och N.V där man kommit fram till att det är svårgenomfört för
Medicinkliniken att få till fler AT-kollegium per termin för tillfället, detta får observeras och
ev revideras framledes.
§4.4
Mailsvar från M.R via C.K avseende larm på akuten, ingen befarad oro över detta då
AT-läkare kommer få ta del av dessa, bla orange:a larm på kirurgakuten.
§4.5
Diskussion kring extern placering på Gastroavd medicin i Lidköping då Gastro saknas i
Skövde. Svårgenomfört att alla skall få placering där, men önskvärt att åtminstone några kan
få placering där per termin, annars har det diskuterats kring fler torsdagsföreläsningar med
Gastro från Lidköping.
§4.6
Utvärdering av AT-föreläsningar kommer ske via exceldokument efter att samtliga
terminens föreläsningar är över. C.K tar med sig önskemål gällande teman vi önskar föreläst.
§4.7
Ledigheter och jourkomp under Psyk, där C.K ser över detta för tillfället och kommer
återkoppla under/efter sommaren. 1/6. frånvaro/ledighet är ej en rättighet, men vad man
maximalt kan få ut i ledighet och ändå bli godkänd under placering.
§4.8
Nomineringar till Dr Primo skall ske till AT-rådet/N.V. En festkommité behövs på
cirka 5 personer, kontakt med föregående festkommité för tips är välkomnande.
§4.9
Lunchföreläsningar på Ortopeden hittills fungerat väl, men skall fortsatt utvärderas
allt eftersom fler har haft detta.
§4.10
Önskvärt med “checklista” på varje placering med vad som tänks att man skall kunna efter
avslutad placering.
§4.11
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.
§5 Nästa möte
§5.1
§6 Framtida projekt
§6.1

Utvärdering av AT-mottagningen på Medicin.
Utforma lathund för njurmedicin (ex av Joakim Lindblad). Utforma lathund för ortopeden,
ska göras av E.V på ortopeden.
§6.2
Dr.Primo: samla ihop röster från alla AT-läkare som vart placerade på VC under det senaste
året, de kan lägga en röst.
§7 Avslutande
E.W avslutar möte.
Christoffer Larshans, sekreterare
Datum: 2018-05-30

