AT-råd Lidköping
Datum:
2018-01-31
Tid:
13:00-14:00
Närvarande: Daniel Sollerkvist; Donya Satarvandi; Ebba Katsler; Hanna Persson Ignell;
Sanna Bratt; Tobias Ramseid Foss; Simon Lagerberg Johannisson; Viktor
Madsen

Protokoll
§

Ärende

1.

Val av ordförande samt sekreterare
Viktor Madsen valdes till ordförande. Ebba Katsler valdes till sekreterare. Vid nästa
AT-råd väljs ordförande och sekreterare för 6 månader framåt.

2.

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll uteblev, se bifogat dokument för återkoppling av tidigare förslag.

4.

Förslag generellt
4.1 - Halv dags AT-utbildning en gång per månad
Förslag om halv dags utbildning en gång per månad istället för dagens
morgonföreläsningar på tisdagar. Många AT-läkare uppger att stort antal
utbildningstillfällen missas p.g.a. schemaläggning i akutverksamheten. Eventuellt
skulle också utbildning en gång per månad kunna kombineras med Skövde för att
dela på schemabördan för klinikerna, ex ena månaden Lidköping, andra månaden
Skövde. Webbinarium / live-strömmad utbildning för den andra halvan AT-läkare likt
på kirurgen skulle kunna nyttjas om transport av AT-läkare är ett problem. Skulle detta
inte vara möjligt tror vi att utbildning exempelvis lunchtid vore bättre än dagens
morgontid.

4.2 - AT-introvecka med mer utbildning för respektive block
Tankar kring att bättre nyttja introveckan vid start av AT, se över vad som kan skickas
ut i digital form och exempelvis ha medicinföreläsningar för de som ska börja på
medicin och kirurgföreläsningar för de som ska börja på kirurgen.

4.3 - Tankar kring nyttjande av utrymme i AT-exp bakom bokhylla

Förslag kring önskemål av att bättre nyttja utrymmet bakom bokhyllan på ATexpeditionen, exempelvis soffa och läslampa, finns någon soffa på huset? Pengar till
inköp?
5.

Förslag kirurgi
5.1 - Bättre arbetsmiljö på läkarexpedition kirurgavdelning 2
Önskemål om bättre arbetsmiljö på läkarexpeditionen på kirurgavdelning 2 med större
expedition, mindre buller från ventilation, bättre luft och fler datorer.

6.

Förslag medicin
6.1 - Möjlighet att diktera direkt remisskick
Medicinsk sekreterare uppger att vi AT-läkare inte är betrodda att i diktat ange att
remiss ska skickas direkt utan omväg via postfack. Vårdadministrativ enhetschef
hänvisar till AT-studierektor. Önskemål om att vi likt tidigare arbetsplatser och kirurgen
här i Lidköping blir betrodda att få remisser skickade direkt.

7.

Information om övriga pågående frågor och förslag
7.1 - Samlat pdf-dokument för lösa papper vid AT-start
Kontakt med Annelie ang. möjlighet till samlat indexerat pdf-dokument på webben
istället för de många lösa informationspapper som ges vid start av AT. Annelie tycker
detta är en bra idé och ska titta på det.

8.

Beslutspunkt
Omröstning av förslag under punkt 4-6 att tas med i det slutgiltiga protokollet har
utförts. AT-rådet står bakom de förslag som här redovisas.

9.

Nästa AT-råd
Den 28 februari.

