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AT-råd Skövde
Datum: 2018-04-25

Närvarande: Ellen Wisén, Jovana Brstina, Niklas Karlsson, Nina Vallendin, Lina Johansson, Fredrik
Johansson, Klara Törneke, Marcus Svensson.

§1 Mötets öppnande
Av E.W.

§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-03-28 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu

§3 Punkter från föregående möte
§3.1
Utbud av arbetskläder har förbättrats, nu brist ca 1 dag / vecka. Främst rör det sig om vita och blåa
tröjor 50-60kg samt byxor 50–60 samt 60-80kg.

§3.2
N.V har sammanställt hur många som faktiskt kan närvara på torsdagsföreläsningar. Det rör sig om
allt från 5 – 17 st AT-läkare beroende på om vissa har nattjourer, externa placeringar, kvällsjourer,
semester osv. N.V har diskuterat frågan med C.K kring att ha torsdagsföreläsningen på en annan
tid under dagen. Förslagsvis kl. 13:00 då även kvällsjouren gått på sitt pass. Diskussion fortsatt
uppe på tapeten. Frågan kommer fortsättningsvis diskuteras mellan F.J och C.K.

§3.3
Närvaro på torsdagsföreläsningen senast var bra, utvärdering har gjorts. F.J hör med C.K vad som
nu händer med utvärderingarna, hur kommer klinikerna få feedback?

§3.4
Diskussion fortsätter ang placeringar på kliniker som ej finns i Skövde, ex gastro som del utav AT.
E.W håller i detta.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1
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.

§4.2
Introducera AT-rådet för nya AT-läkare 5 juni. F.J samt N.V tar hand om detta informationsmöte.

§4.3
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 ATläkare har hört att man bör lämna in 10 st feedbackdokument för att bli godkänd på
medicinplaceringen. Oklart vilken info som gäller.

§4.4
AT-läkare som sitter med i AT-rådet bör varit med på minst 4 möten / år. 2–3 st AT-läkare / termin.

§4.5
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.

§4.4
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.

§5 Nästa möte
§5.1
Vilka är intresserade av att anordna Kärndoktorn/Dr Primo 2018?

§6 Framtida projekt
§6.1
Utforma lathund för njurmedicin. 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
M.S avslutar möte.

Nadja Hosseinzadeh, sekreterare
Datum: 2018-04-25

