AT-råd Lidköping
Datum:
2018-04-25
Tid:
13:00-14:00
Närvarande: Donya Satarvandi, Ebba Katsler, Evgeniya Alexeeva, Hanna Erlandsson,
Helena Lindgren, Hilmer Olai, Max Berggren, Paulina Lindström, Viktor
Madsen

Protokoll
§

Ärende

1.

Val av ordförande samt sekreterare
Gjordes vid föregående AT-råd.

2.

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3.

Föregående protokoll
4.1 – Kontakt med AT-ansvariga för möte om utbildningstillfällen
4.2 – Olika morgonföreläsningsdagar för kirurgi och medicin
Diskussion under AT-lunch med studierektorer från medicin och ortopedi som
mynnade ut i följande: Från medicin förslag om att flytta morgonföreläsningar från
tisdag till torsdag samt funderingar om möjlighet att förlägga dagens
morgonföreläsningar till lunchtid. Detta blir aktuellt tidigast i höst. Från ortopeden är
man positiv till lunchföreläsningar, från kirurgen mindre positiv. Ortoped/kirurgföreläsningar kvar på tisdagar.
I och med detta ges möjlighet för AT-läkare att dels ta igen missade föreläsningar
från föregående placering, samt dels för alla AT-läkare på huset oavsett placering att
delta i både medicin-, ortopedi- och kirurgiföreläsningar. Detta ses som en stor
förbättring jämfört med idag och AT-gruppen är tacksam för detta.

4.3 – Access till NPÖ
Annelie har skickat vidare till sekreterarna på medicin och kirurgin då vi ska ha ett
s.k. medarbetaruppdrag som ger tillgång till NPÖ. Dessvärre saknar de flesta ATläkare fortfarande tillgång till NPÖ på datorer med personlig inloggning. Kontakt tas
med Annelie ånyo.
Önskemål om generell inloggning på akutens datorer för behörighet till NPÖ har
framförts till Anosheh i akutgruppen. Ännu inget svar.

4.4 – Önskemål om att man ber om samtycke till sammanhållen journal i triage alt.
hälsodeklaration
Detta avser NPÖ, SIEview, Pascal. Önskemålet har framförts till akutgruppen. Svar
från Anosheh att denna fråga varit uppe tidigare och att man då kommit fram till att
generell fråga av annan personal i ex triage inte gäller för oss läkare. Anosheh har
bett Mia kontakta chefsläkare Christer Printz för klargörande.

6.1 – Möjlighet till gemensam läkarexpedition på medicinakuten
Önskemål om möjlighet till exempelvis tre arbetsplatser/datorer i ett rum för att
undvika att en AT-läkare hamnar själv med sämre möjlighet att delta i
handläggningsdiskussioner och sämre kollegialt stöd. Detta är inte aktuellt då man
anser att tre läkare i samma rum genererar ljud och störningsmoment i arbetet och
att ST-läkarna inte önskar detta.
4.

Förslag generellt
4.1 – AT-representant i akutgruppen
Förslag om att AT-representant tillåts delta i akutgruppen som utgörs av Anosheh,
Mia, Farid samt omvårdnadspersonal. Detta framförallt utifrån att läkarbemanningen
på akuten till stor del utgörs av AT-läkare men möjlighet att delta i utveckling av
akuten och förbättringar för kommande AT-läkare till delar saknas.

4.2 – Läkarfest
Önskemål om att årligen anordna en läkarfest. Helena, Paulina och Donya tar på sig
att utforska detta och möjlighet att söka till medel. Vill man vara med i planering kan
man kontakta någon av ovan.

4.3 – Bättre skötsel AT-korridor
Man har reagerat på att sopor inte töms, disk inte plockas undan. Vi har ansvar att se
till att det är rent och städat samt att påminna läkarstudenter om deras ansvar om de
nyttjar kök m.m.
5.

Förslag kirurgi

6.

Förslag medicin

7.

Information om övriga pågående frågor och förslag
7.1 - Möjlighet att på medicin diktera direktskick av remisser, slutanteckningar m.m
utan omväg via postfacket.
AT-studierektor Anders Planck informerar om att detta nu är möjligt om man i diktatet
anger att detta ska skickas direkt.

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 30 maj.

