_________________________________________________________________________

Policy för användandet av utbildningspott
Under AT-tjänstgöringen vid Skaraborgs Sjukhus får varje AT-läkare en
utbildningspott på 20 000 kr och 18 st utbildningsdagar.
Utbildningspotten kan användas till utbildning, konferenser och
auskultationer.
Maximalt 5 st utbildningsdagar får användas/utbildningsaktivitet
inklusive två resdagar med lön om resan sker på en vardag och om det
inte finns möjlighet att resa på annan tid. Man får inte ta ut någon
annan form av ledighet (semester eller jourkomp) i samband med en
resa som arbetsgivaren betalar.
Utbildningspengarna kan användas till kursavgift, logi och resor i
samband med kursen. Originalkvitton/biljetter ska alltid bifogas till din
redovisning.
Auskultation
Auskultation kan bara göras inom verksamhet som inte finns på SkaS
och då i första hand inom VGR och i andra hand i övriga Sverige och
Norden. Möjligheten för auskultation gäller ett auskultationstillfälle och
ska vara mellan 3-5 dagar. Sker auskultationen utanför SkaS ska
program bifogas från mottagande klinik.
Kurser/konferenser utomlands
Enbart kurser och konferenser inom Norden godkänns.
Administrering
AT-läkaren ansöker om ledigheten, utbildningsdagar och ekonomiska
medel på blanketten ”Kursansökan (regattmedel) AT-läkare, SkaS”.
Blanketten finns på www.skaraborgsdoktor.nu.
Schemaläggare/ansvarig ska också godkänna frånvaron på
kliniken/enheten innan blanketten lämnas in till utbildningssekreteraren
för vidarebefordran till övergripande studierektor för beslut. Vid
utbildning/kurs bifoga alltid kursinbjudan med program till din ansökan.
Den övergripande studierektorn måste godkänna ansökan skriftligt
innan några pengar kan betalas ut. Regatt- och ledighetsansökan ska
vara beviljad och attesterad i god tid före utbildningsaktiviteten och ska
vara oss tillhanda tre månader innan avslutad AT. I efterhand beviljas
inga utbildningsdagar- eller ekonomiska medel.
Verksamhetsområde Utbildning
Skaraborgs Sjukhus

Hur man ansöker om utbildningsdagar- och pengar
1. När du har hittat en utbildning du vill vara med på, fyll i en
ledighetsansökan (inkl kursprogram/inbjudan) och lämna till
schemaläggaren på den klinik du är på under utbildningen. Vid
auskultation krävs en skriftlig bekräftelse.
2. När ledigheten är beviljad, skickas den vidare till Anna/Annelie för
granskning och attest/godkännande av övergripande studierektor.
3. Nu kan du anmäla dig till utbildningen. Ange vår fakturaadress för
att slippa ligga ute med pengar.
Fakturaadress:
Skaraborgs Sjukhus
Fe 993 Ansvar 21060
405 83 Göteborg
Organisationsnr: 232100-0131
4. Logi- och resekostnader bokar och betalar du själv,
originalkvitto/biljetter skickas tillsammans med en
reseräkningsblankett till Anna/Annelie för utbetalning via lön.
Alternativt uppger du fakturaadressen till oss för boendekostnaden
så drar vi pengarna direkt från utbildningspotten.

Tänk på:
Var ute i god tid
Fördela utbildningsdagarna under hela AT
Fråga om du är osäker på något!

