AT-råd Skövde
AT-råd Skövde
Datum: 2018-11-28
Närvarande: Niklas Karlsson (N.K), Lina Johansson (L.J), Anna Lessmark (A.L), Albin Thorén
(A.T), Klara Törneke (K.T), Marcus Svensson (M.S)

§1 Mötets öppnande
N.K öppnar mötet

§2 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-10-31 har publicerats på www.skaraborgsdoktorn.nu

§3 Punkter från föregående mötes
§3.1 Ersättning efter arbete på jourcentralen.
Dagens system med förskjuten arbetstid accepteras av AT-rådet. Ärendet avslutas.
§3.2 Reseräkningar.
Vi AT-läkare har blivit ombedda av A.B att själva skanna in våra reseräkningar från
kurser/utbildningar i heroma självservice. Kvittot från kurser/utbildningarna förväntas då sparas av
oss 1 år framöver. Några AT-läkare ställer sig negativa till denna arbetsuppgift då de anser att det
leder till ökad administrativ börda på oss AT-läkare, särskilt då vi under de flesta placeringar saknar
tid för administration. AT-suppleant A.T. kommer kontakta A.B för att diskutera detta. Tips från
AT-rådet till AT-läkarna för att besparas från att lägga ut egna pengar och hantera kvitton är att
betala kurser/boenden med faktura som skickas direkt till utbildningsavdelningen.
§3.3 Placeringen på urologen anses vara undermålig.
N.K har diskuterat med Erik Sagen – v.g. se §4.9.
§3.4 AT-läkare känner sig otrygga med vissa specialistläkare på medicinkliniken.
Se §4.10 för vidare handläggning.
§3.5 Får AT-läkarna i Lidköping betalt för ATLS?
Efter diskussion med A.B är detta ingen formell kurs utan anordnas lokalt. Ärendet avslutas.
§3.6 Önskar bättre introduktion till kirurgplacering i Falköping.
Det skall komma ett välkomstbrev. A.L pratar med A.B angående kort-access i SiF.
§3.7 Bättre information från AT-rådet.
Vi har nu börjat med en kort sammanfattning via mail och presentation på AT-lunch.
§3.8 Nästa introduktionsföreläsning av AT-rådet för nya AT-läkare
Introduktionsföreläsning 18/12 – av A.T, A.L och L.J.

§4 Dagens möte; förslag och nya punkter
§4.1 Införande av allmänt möte
A.T diskuterar med A.B angående allmänt möte var tredje månad tillsammans med alla AT-läkare.
Detta skulle förslagsvis ske under AT-lunchens sista halva där enbart AT-läkare deltar.
§4.2 Handledning av läkarstudenter
Bättre introduktion kring handledning av studenter på kirurgen. Medicinkliniken har ett
styrdokument. Skall ett styrdokument ordnas av kirurgkliniken? A.T pratar med J.N.
§4.3 Kärlkirurgen
- Varix-mottagning. Ingen introduktion. Ingen regelrätt kärlkirurg att tillfråga.
- Förbättring – informera AT-läkare om PM
- Få gå med kärlkirurg på 1-2 patienter med varixbedömning
- Ha en namngiven läkare att fråga
- NK pratar med A.W.
- M.S ordnar en avdelningsguide angående kärlplaceringen
§4.4 Kärndoktorn: kliniker skall kunna lösa sina jourlinjer utan AT-läkare
K.T kollar vidare på detta och pratar med AB/CK om de kan rådda med detta.
§4.5 Epikris för patienter som är kopplade till kommunen
- Förekommer fall där epikriser ordnats med innan hemgång där patienter blivit kvar längre
- Vårdfarligt att göra slutföra epikris i förväg?
Maila och fråga vad som gäller – A.T ordnar.
§4.6 Psykiatriplaceringen – ledighet
Enligt AT-läkare som är placerade på psykiatrin under sommaren.
- Information från psykiatrin att de inte får ta ut 4 veckor semester i sommar
- Inget gehör för ledighetsansökan inför sommaren ännu – svårt att planera sin semester
- Schemat kommer orimligt sent
AT-rådet vill ta del av det nya dokumentet gällande schema-praxis. N.K kollar på detta och mailar
CK.
§4.7 AT-kollegium på kirurgen
M.S skulle kolla på detta men har lämnat mötet. Bordläggs.
§4.8 Resetiden till Falköping under kirurgi-/ortopedplacering
Det har framkommit att resetiden mellan Skövde och Falköping räknas som flex under placeringar i
Falköping. AT-råd informerar om detta på AT-lunch och AT-mail.
§4.9 Utvärdering av uroplacering
AT-rådet skickar ut mail till AT-läkare för återkoppling gällande urologplaceringen.
§4.10 Specialistläkare på medicinkliniken
Fram till vecka 14 är flera AT-läkare placerade tillsammans med specialistläkare man känner sig
otrygga med. Tidigare beslut om att detta inte skall ske. K.T mailar C.K.

§5 Nästa möte
Nästa AT-rådsmöte planeras till 2018-12-19 kl 13:00

§6 Framtida projekt för AT-rådet
§6.1
Utforma lathund för njurmedicin (ex av Joakim Lindblad) - arbete pågår.
Utforma lathund för ortopeden ska göras av E.V på ortopeden.
Utforma lathund för Kärl – M.S ordnar
§6.2
Arbetsmiljön i Kosmos
§6.3
Sjukhusplaceringens formell utbildning - hur ska den vara upplagd? Bör torsdagsföreläsningarna
omformas? När är bästa tiden för föreläsningarna? Hur göra för att kvalitetssäkra?
- Skall ta upp på nästa AT-lunch.
- Fixa förslag på förändringar.
- Halvdagar? Heldagar? Efter lunch?
- Ämnen och nivå på föreläsningara?
- Praktiska krav vs ovanliga fåglar (gastro?)?
- Omarbeta utvärderingslappen
- A.T fixar. Mailar E.W.
- Tillsätta en liten fixargrupp som lägger fram konkret förslag.
- Bordläggs till nästa gång.
§6.4
Övergång till 18 mån AT: Hur skulle sjukhusblocket se ut? Skall valbara placeringar finnas kvar?
- Bordläggs.
§6.5
Fortsatt uppföljning av möjligheten att ta ut ledighet under psykiatriplaceringen
- Se ovan.
§6.6
Omforma och utvärdera utvärderingsformulären av torsdagsföreläsningarna.
- Se ovan.
§6.7
Fortsatt uppföljning av kirurgens AT-kollegium och återkopplingen från kirurgen.
- Se ovan.
§7 Avslutande
Niklas Karlsson avslutar mötet
Marcus Svensson, sekreterare
Albin Thorén, tf sekreterare

