Medicin Skövde
Välkommen till AT på Medicin SKAS Skövde!
Din tjänstgöring
Din tjänstgöring kommer huvudsakligen att ske på våra avdelningar samt på akutmottagningen.
Under medicinblocket tjänstgör du både på medicin- och kardiologkliniken. De avdelningar där
du kan bli placerad är inriktade mot akutsjukvård (MAVA), allmän internmedicin, kardiologi,
lungmedicin, hematologi, neurologi, njurmedicin samt stroke. På alla medicinavdelningar
behandlas även patienter med allmänna internmedicinska åkommor. Det finns en mindre
medicinavdelning i Falköping med inriktning mot geriatrik, i nuläget utan AT-läkarbemanning.
Du kommer även ha tillfälle att komma i kontakt med bl a lungmottagning, allergimottagning,
diabetesmottagning, endokrinmottagning, trombosmottagning, endoskopienhet, fotmottagning,
isotoplaboratorium och klin fys laboratorium där bl a arbetsprov, EEG, UCG och spirometri
utförs. Detta sker främst i mån av tid under avdelningsplaceringar men har du ett specialintresse
kan du önska särskild placering/fördjupning. Du kommer att ha ett antal patienter (främst
återbesök) bokade till dig själv inom ramen för så kallad AT-mottagning.
Dina 6 månader kommer att fördelas på olika avdelningar samt jourtjänstgöring. Alla AT-läkare
är placerade på akuten, MAVA och kardiologen (på kardiologen ingår även HIVA). I mån av
möjlighet styrs placeringen i övrigt av dina egna önskemål. Det är viktigt att du tänker igenom
vad du önskar dig av din placering eftersom schema läggs i god tid och du kommer att önska
större delen av ditt schema innan du har hunnit börja hos oss eller precis i början av din
placering.
Du kommer att bli tilldelad en personlig handledare i början av din placering som du träffar
regelbundet för att diskutera bl a situationer från vardagen, personlig utveckling, etiska
frågeställningar samt fortlöpande uppföljning av målbeskrivningen för AT.
Formell medicinsk utbildning
Tisdag morgon remissgenomgång för hela kliniken (om det finns intressanta remisser).
Onsdag morgon internutbildning med föreläsningar av ST-läkare eller specialist.
Torsdag morgon gemensam AT-läkarutbildning på Kosmos.
Fredag morgon korta fallpresentationer från respektive sektion följt av separat AT-ledd
falldiskussion med specialist och/eller studierektor.
Fredag lunch kort läkemedelsinformation följt av föreläsning/fallpresentation av specialist.
Separata studiedagar från SRV för externa eller regionala kurser.
Jour
Som AT-läkare deltar man i både dag- och nattjourslinje 2. Man får alltid möjlighet att gå
dagjour innan nattjour och det finns alltid en mer erfaren kollega tillgänglig (primärjour) samt
bakjour på plats dagtid eller i hemmet nattetid. Dagtid finns det ofta ledningsläkare och/eller
mellanjour utöver detta. Vi tillämpar dag- och nattjoursveckor, riktmärket är ca 6-8 veckor på
en medicinplacering. Därutöver kan du schemaläggas separat på lördagnätter som nattjour 2
samt som rondjour på MAVA lördag/söndag. Du har möjlighet att önska extra jourer.

