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Välkommen till Primärvården i Sydost!
Allmänmedicin är en fantastisk specialitet, där man har möjlighet att träffa
många patienter, i alla åldrar, med mycket varierat sjukdomspanorama. Det
är nu du verkligen har chans att följa sjukdomsförlopp och symtom över tid,
samt träna på konsultation och undersökningsteknik i mängd.
En introduktion ska erbjudas av vårdcentralen innan du förväntas börja
arbeta på egen hand, med egen mottagning, där patienter bokas in. I början
ska du ha ett glesare schema, detta kan komprimeras efter hand, beroende på
hur det fungerar för just dig, och vårdcentralens struktur. Du ska ha tillgång
till handledning och stöd, efter behov, fortlöpande under patientarbetet.
Varje vecka ska du ha en timmes avsatt tid för handledning i schemat,
företrädesvis med din utsedda huvudhandledare.
Obligatoriska utbildningar/AT-seminarier anordnas i samarbete med Malmö
och Lund, oftast onsdag förmiddag. Anmäl eventuellt förhinder till
undertecknad. Det finns en generell rekommendation om 4 timmars
utbildningstid/vecka under placeringen i allmänmedicin, och i detta är
eventuella seminarier, heldagarsutbildningar, studiebesök m.m., inkluderat.
Tre dagars ledighet ska beviljas för inläsning till AT-tentamen.
Schemat för utbildningar finns på webbplatsen Vårdgivare Skåne, ta för
vana att titta där med jämna mellanrum, då schema och tider kan ändras
efter hand.
Ta gärna kontakt med din Vårdcentral tidigt för att diskutera schema, få
information om introduktionen, handledaren, samt själv lämna in eventuella
önskemål ledighet i god tid. Om placeringen infaller under sommaren har
man rätt att ta ut 4 veckors sparad sammanhängande semester. Under övriga
delar av året, har man som övergripande princip, att varje arbetad månad
genererar 2-2½ semesterdagar, dvs. cirka 3 veckors ledighet totalt, under
allmänmedicinplaceringen. Detta för att du ska ha möjlighet att uppfylla
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målen och få din placering godkänd. Eventuell föräldraledighet och/eller
tjänstledighet förlänger placeringen med motsvarande tid.
Jag har som mål att besöka dig och din handledare på din vårdcentral cirka
halvvägs in i din placering, för att stämma av hur det går. Jag bjuder då
också in Verksamhetschefen till diskussion. Samla gärna eventuella frågor
eller funderingar som inte kan lösas på plats, till den diskussionen. Om det
inte kan anstå är du naturligtvis välkommen att kontakta mig dessförinnan!
Jag kommunicerar helst via Skåne-mailen, så ha för vana att bevaka denna!
Malin Resman Friis
Studierektor för AT-läkare i Allmänmedicin
Primärvården Sydost, Skåne
Malin.Resmanfriis@skane.se
Allmäntjänstgöring - Vårdgivare Skåne (skane.se)

DokumentID

