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Närvarande: Ellen Wisén, Katarzyna Soja, Nina Vallendin, Nadja Hosseinzadeh, Fredrik Johansson,
Julia Ström, Lina Johansson

§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
Intromöte för nya AT-kollegor har gått bra, genomgång av vad AT-rådet gör och står för, samt tipsoch-trix-lista.

§3.2
Ny AT-läkare börjar i slutet av maj. Planera vilken dag introduktion för de ska genomföras.

§3.3
Problem med AT-mottagning på medicin, vissa AT-läkare har blivit placerade på mottagning när de
är på akuten, alt när man är ledig. Bör självklart stämma överens med schema.

§3.4
Google drive-konto uppstartat, där kommer dokument från AT-rådet läggas upp internt.

§3.5
Mappar för AT-rådet finns nu i ”gemensamma mappar”-mappen på datorerna. En mapp för
kirurgen respektive medicin. Här kommer lathundar och tips-och-trix-lista läggas upp.

§3.6
Viktigt att ge feedback på AT-föreläsningar. Förslag på ämnen är inskickade av N.V till C.K

§3.7
Feedback-system för respektive kliniker fortfarande inte optimalt. Vissa AT-läkare har inte fått
feedback, de få som fått de har ej fått konstruktiv kritik. Tanken är att man vid halva placeringens
gång ska ha fått feedback från handledare. Viktigt att AT-kollegium anordnas i mitten på varje
placering för varje AT-kull.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1
Fortsatt brist på kläder i vanliga storlekar. N.V mejlar C.K

§4.2
Påminna alla om obligatorisk närvaro på AT-föreläsningar, finns det ej möjlighet att komma ifrån
avd är det viktigt att C.K får reda på detta.

§4.3
Skulle det finnas möjligheter att placeras på gastroenterologen och reumatologen som en del av
AT? E.W mejlar C.K

§5 Nästa möte
§5.1
Fortsatt diskussion under nästa möte kring AT-mottagning på medicin.

§5.2
Nya medlemmar till AT-råd från senaste kullen välkomnas.

§5.3
Planera vilken dag introduktion för de nya AT-läkarna som påbörjar AT i maj ska genomföras. K.S
mejlar A.B ang tid och plats.

§5.4
Introducera gemensamma mappar på datorerna under nästa AT-lunch.

§5.5
Feedbacksystem

§5.6
Vilka är intresserade av att anordna Kärndoktorn 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
Nadja Hosseinzadeh, sekreterare
Datum: 2018-03-28

