Information ang AT-tjänstgöring i Primärvården Skåne
Helsingborg/Ängelholm Till AT, HL samt VC chef

AT-läkaren har 6 månaders heltids primärvårdsplacering.
Handledning och mottagningsarbete
Socialstyrelsens målbeskrivning för AT i allmänmedicin ska vara väl känd av AT läkare,
handledaren och verksamhetschefen.
På VC ska det finnas minst två specialister i allmänmedicin varav minst en med
handledarutbildning.
1 tim/vecka ska avsättas för handledning av utbildad handledare. Under handledningstimmen
finns tid för patientfall, genomgång av målbeskrivningen, AT läkarens bokningar och övriga
frågor. AT läkaren rekommenderas kort dokumentera handledningens innehåll. Minst två
medsittningar med handledaren ska göras, i början samt i slutet av placeringen (utöver den
obligatoriska sit-in inför AT provet, som ska göras med annan läkare än handledare). I slutet
av placeringen genomförs AT kollegium inför ifyllande av ”underlag för feedback-samtal”
blanketten (Röd tråd) av AT läkare gemensamt med handledare. Kontinuerlig feedback
uppmuntras, samt bedömningsblanketten 360 grader. Därutöver får AT läkaren löpande den
hjälp som behövs för att klara av det dagliga arbetet, av handledaren samt övriga läkare på
enheten.
Tid för patientadministrativt arbete avsätts individuellt efter samråd med handledare och
verksamhetschef. Ofta 1 timme i slutet av dagen samt en längre sammanhållen tid (en halv
dag) per vecka.
Tidsbokning per patient initialt ca 40-60 min, vilket successivt minskas till ca 30 min. Se även
”Riktlinjer bokningar för AT läkare” för rekommendation angående tidsbokning.
Patientmottagningen ska vara blandad, med jämn fördelning av akuta och planerade besök,
inkl årskontroller, utredningar mm.
Studierektorn har introduktion med AT gruppen första veckan, samt utvärdering och
avslutning i slutet. Dessutom sker ett besök på respektive vårdcentral efter ca 2-3 mån för
möte med AT-läkaren med handledare för bl.a. genomgång av måldokument.
Arbetstid är kl 8-17 med en timmes lunch. Lokala varianter på respektive vårdcentral kan
förekomma så länge 40 tim arbetstid per vecka bibehålls. Ingen jourtjänstgöring ingår. Vid
intresse kan AT läkare följa med läkare från sin enhet till kvälls- och helgmottagningen och
får då ta ut motsvarande tid i ledighet.
Utbildning
AT-läkarna har under placeringen ett antal regionala undervisningsdagar, samt dessutom lokal
utbildning de flesta onsdagseftermiddagar. Observera att klockslag och veckodag kan variera.
Om föreläsningen blir inställd, eller ingen utbildning är inbokad, stannar AT-läkaren kvar på
VC för självstudier. Under några sommarveckor har undervisningen uppehåll, då AT läkaren
får arbeta på onsdagarna istället, för att kompensera för den längre sommarledigheten.
AT-läkaren beräknas ha motsvarande en halv dag utbildningstid i veckan, vilket inkluderar
onsdagsföreläsningar, övriga utbildningar och studiebesök.
AT läkare erbjuds att auskultera på jouren Kväll- och Helg Mottagning. Möjlighet finns även
att följa med Falcks akuta hembesöksbilar eller Ängelholms Mobila team på hembesök.

Ledighet
Sjukfrånvaro och VAB anmäls till vårdcentralen, vars chefsstöd då registrerar i HR-fönstret.
På privata enheter anmäler chefsstöd till resp AT samordnare på sjukhusen för HRregistrering: Helsingborg: Karin.Ander@skane.se tel nr 042-406 28 49, 0724-69 31 85
Ängelholm: Angelica.K.Nilsson@skane.se tel nr 0431-817 79, 0707-29 12 45
Semesteransökan samt annan ledighet ska beviljas av verksamhetschef, och registreras av AT
läkaren i HR-fönstret. På privata enheter meddelas resp AT samordnare för HR-registrering.
AT läkare har rätt till semester motsvarande den tid som tjänats in under placeringen (ca 2
veckor). Infaller tjänstgöringen under juni-augusti har AT-läkaren rätt till 4 veckors semester.
Kompledighet intjänad på annan klinik får ej tas ut i primärvården.
Förlängning av tjänstgöringen kan bli aktuell om AT läkaren har hög frånvaro (sjukdom, vab,
annan ledighet). Bedömningen är alltid individuell, och studierektor kontaktas vid behov.
Tjänstgöringen förlängs alltid motsvarande tid vid föräldraledighet.
Under primärvårdsplaceringen har AT läkaren möjlighet till ”Valfri vecka” d.v.s en veckas
auskultation på valfri klinik på Helsingborgs eller Ängelholms sjukhus, som ska vara relevant
för målbeskrivningen av allmänmedicin. Detta ordnar AT läkaren själv, och meddelar
vårdcentralen sedan 2 mån innan.
AT-prov
AT läkare ska ha genomfört 4 godkända medsittningar (en under respektive placering) för att
skriva AT-provet. Bedömningsmall ska signeras av annan specialist än handledaren, och
skickas in i original eller vidimerad kopia senast måndagen efter sista anmälningsdag.
AT-läkaren har rätt till 3 dagar med lön för inläsning inför AT-prov. I regel inläsning tisdagtorsdag inför provet på fredagen.
AT-bok och ansökan om legitimation
För godkänd tjänstgöring krävs måluppfyllelse. Det kan bli aktuellt med förlängd tjänstgöring
vid exempelvis hög frånvaro eller kompetensbrist.
Verksamhetschefen godkänner tjänstgöringen samt signerar AT-boken, i samråd med
handledare och vid behov studierektor. Om verksamhetschefen inte är läkare, ska uppgiften
delegeras till specialistläkare, ofta den medicinske rådgivaren.
Efter att samtliga delmoment är signerade lämnas boken till AT chef för övergripande
signering, innan den skickas till Socialstyrelsen. Var noga med att skriva rätt datum för de
olika placeringarna, och notera att signeringen ska ske sista tjänstgöringsdag på respektive
placering.
Utvärdering ifylls av AT-läkaren vid slutet av tjänstgöringen.
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