AT-råd Lidköping
Datum:
2018-08-29
Tid:
13:00-14:00
Närvarande: Hanna Erlandsson; Hilmer Olai; Paulina Lindström; Simon Lagerberg
Johannisson; Sandra Ludvigsson; Julia Wallin

Protokoll
§

Ärende

1.

Val av ordförande samt sekreterare
Hilmer Olai – Tillförordnad ordförande.
Simon L Johannisson – Sekreterare.

2.

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3.

Föregående protokoll
3.1 – AT-representant i akutgruppen
I vidarebefordrat mejl från Johan Tengtström meddelas att det är rimligt AT är
representerade i akutprocessgruppen. Inget ytterligare besked i frågan.
3.2 – AT-föreläsningar tisdagar och torsdagar.
Lisa Jansson och Mia Jildenhed försöker koordinera detta. Tanken är i så fall att
medicinföreläsningarna blir på torsdagar. Enligt Mia arbetar de med schemat nu och
lovar att återkomma i frågan. Mia låter också hälsa att om någon föreläsare missar
sin föreläsning vill hon att vi vänder oss till henne så att hon kan skärpa rutinerna.

4.

Förslag generellt
4.1 – Handledarrollen
Vi önskar att man som handledare tar första kontakten med den man ska handleda
och föreslår ett möte, eftersom handledaren är den person med mest erfarenhet om
hur detta är går till och är tänkt att fungera. Därefter är det ett gemensamt ansvar att
få och ge feed-back. Den feed-back som framkommer på AT-kollegium tar vi gärna
del av!
Det framkommer också att det finns en färdigutarbetad, strukturerad mall för AThandledningen som bl. a. dr Paula Berg föredömligt använder sig av, denna får gärna
skickas ut som en påminnelse till samtliga handledare när de blir tilldelade en adept.
4.2 Administreringstid inför sin egen föreläsning

Administreringstid inför sin egen föreläsning vore värdefullt! Enligt uppgift har de tagits
upp på tidigare AT-råd men av okänd anledning nekats. Lyfter därför frågan ånyo.
5.

Förslag kirurgi
5.1 Extrapass på kirurgen
Vore kanske bra med mer reklam kring dessa? Exempelvis med info om vilka tider
som är lediga, vilka tider som gäller och hur man anmäler sig. Uppskattat med
extraresurs när man arbetar som primärjour på helger!

6.

Förslag medicin

7.

Information om övriga pågående frågor och förslag

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
26:e september.

