AT-enkät 2021
Jag gör AT i
Namn

Antal

%

Helsingborg

33

15,7

Hässleholm

13

6,2

Kris anstad

35

16,7

Landskrona

10

4,8

Lund

41

19,5

Malmö

32

15,2

Trelleborg

7

3,3

Ystad

19

9

Ängelholm

20

9,5

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Vilken typ av AT gör du?
Namn

Antal

%

Ordinär AT

158

75,2

Forskar AT

45

21,4

Barn AT

2

1

Ledarskaps AT

5

2,4

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Om du har en specialdel, hur fungerar den delen tycker du? Kommentera gärna.

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

0

0

2

0

0

3

5

2,4

4

15

7,1

5

15

7,1

6 - Mycket bra

16

7,6

Jag har ordinär AT

159

75,7

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,82

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Bra a forskningsblocken är mellan sjukhus/psykiatri och psykiatri/vc.
Mycket uppska at a möjlighet ll forsknings under AT ﬁnns.
Hade varit bra om forsknings den varit mer ﬂexibel, ex varannan månad
Det har varit en ﬂexibel inställning ll forskar-AT, har få stort inﬂytande över mellan vilka block jag själv önskat ha mina
forskningsperioder.
Ej påbörjat specialdel
Ej påbörjar denna del så svårt a säga i dagsläget.
Förstår absolut tanken med a ha forskning i två stora block, det är dock svårt a skjuta upp all forskning ll just de 6
månaderna. Det hade varit värdefullt a få möjlighet a forska 1 dag varannan vecka eller liknande. För mig blir
forskningen just nu e stressmoment då jag inte har d alls ll det.
Har precis påbörjat min AT och inte kommit ll specialdelen ännu.
Jag är den första som har det, men de är väldigt ﬂexibla och vill a det ska bli bra.
Inte gjort den ännu....
Svårt a få ihop obligatoriska kurser e ersom jag bara ha forsknings d över sommar och jul. Hade varit bra om det gick
a vara mer ﬂexibel under AT och kunna ta ledigt för a gå på kurser istället för a behöva ta semester för a gå på
kurser.
Har inte ha forksningsblock ännu.
Mycket bra! Har ännu inte ha så många moment men varit på UGL-kurs vilket var kanon. Ser fram emot kommande
moment.
Bra hi lls, jag har ännu inte ha något moment förutom intervjun för ledarskaps-AT samt a jag har läst boken.
Har inte påbörjat forskningen än.
Forskningen bestämmer jag över själv, så det går toppen.

Jag har inte ha den delen ännu och kan därför inte u ala mig.
Har ej påbörjat specialdelen än
Väldigt svårt a få möjlighet a gå på obligatoriska kurser inom ramen för doktorandutbildningen, särskilt när
forskningsmånaderna är över jul och sommar då inga kurser går. Lagt mycket d på a pussla i schema, få ta tjänstledigt
utan lön etc, varken underlä ar eller s mulerar ll forskning.
Väldigt bra med ﬂexibilitet och kommunika on med administratör.
Har inte kommit ll forskningsperioden än så kan egentligen inte u ala mig om den. Tycker i nuläget det är svårt a hinna
med forskningen sam digt som man är på sjukhusdelen på hel d. För mången forskning kan man ju inte bara släppa helt
i nio månader. Vore bra om man på forskar-AT kunde få lite kon nuerlig schemalagd d ll forskningen också, t ex 2h per
vecka eller 4h varannan vecka hade räckt.
Har inte påbörjat forskarblocket än.
Bra kommunika on med admin, möjlighet ll ﬂexibilitet.
Jag hade önskat a man inte behövt ta ʺledigtʺ för a gå på sina doktorandkurser när man är på sjukhusplaceringar. Det
är väldigt många kurser som ska hinnas med på doktorandprogrammet och det känns orimligt a behöva göra många
utav dem den korta den man har sin forsknings d när man då istället vill kunna fokusera på a komma vidare i
forskningen.

Jag tjänstgör förnärvarande på avsni et
Namn

Antal %

Invärtesmedicinksa specialiteter

55 26,2

Opererande specialiteter (kirurgi, ortopedi,
anestesi)

47 22,4

Akutsjukvård

12

Psykiatri

37 17,6

Allmänmedicin

59 28,1

5,7

Total 210 100
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Har du en huvudhandledare/mentor för hela AT- den?

Namn

Antal

%

Ja

148

70,5

Nej

62

29,5

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Om du har en huvudhandledare/mentor, hur upplever du a kontakten är?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

8

3,8

2

13

6,2

3

17

8,1

4

24

11,4

5

36

17,1

6 - Mycket bra

51

24,3

Jag har ingen huvudhandledare/mentor

61

29

Total 210

100

Sta s k
Medelvärde

4,48

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Vi ses lite då och då. Om jag behöver diskutera något är jag säker på a jag skulle kunna kontakta min mentor och få e
digare möte.
Hade hellre ha handledare på kliniken, dvs en på medicinavsni et, en på kir. osv
Inte ha kontakt med- eller varit i behov av a ha kontakt med huvudhandledare då olika handledare på de olika blocken
varit mycket bra, och fyllt funk onen väl.
anstränger sig för a jag ska uppfylla målen
Mentorn är mycket bra men har inte upplevt e så stort behov av mentorsträﬀar.

Lite otydligt sy e men trevligt
Förstår inte rik gt poängen med en mentor, har inte få ut något av våra träﬀar och vet inte vad sy et med dem är.
Med tanke på a jag dels har ﬂera forskningshandledare känns det ibland överﬂödigt med y erligare en handledare. Har
ej mycket kontakt med denna. Men jag tycker a det är bra a den ﬁnns ändå, framför allt under primärvården då man
är mer isolerad.
Fantas sk mentor som verkligen tar sig d, som ﬁnns llgänglig!
Vi träﬀas inte regelbundet men det är skönt a ha någon a vända sig ll vid behov.
Min mentor är mycket trevlig, hjälpsam, engagerad och jag känner a jag hade kunnat skriva ll henne när som om jag
skulle stöta på några problem. Har inte ha några problem men känns som en trygghet.
Vi har väldigt svårt a hi a d a träﬀas då vi är fullbokade på varsi håll.
Bra men vi sågs mest under sjukhusblocket.
Ej hunnit skaﬀa än.
Den är bra. Jag har själv ﬁxat en mentor som jag har sporadisk kontakt med. Känns som e givande mentorskap.
Regelbundna möten, trevlig typ.
Lite pliktskyldig kontakt som inte rik gt baserats på behov, har mest blivit e stressmoment a få ll
Jag har bra kontakt med min mentor, men skulle gärna ha en klinisk handledare för varje block, grupphandledningen
under internmedicin, psykiatri och kirurgi främjar inte all d den personliga utvecklingen.
E ersom handledaren var jä e upptagen har vi träﬀats bara en gång.
Vet inte rik gt vad sy et med denna mentor är men vi har all d trevligt ihop
Jag tycker a kontakten har fungerat bra hi lls.
Mycket engagerad handledare var dock tvungen a byta på eget bevåg då den första inte var intresserad av handleda.
Utan hade mest få mig på släp.
Vi har se s ca var tredje månad under sjukhusavsni et. Har inte träﬀats under forskningen och nästa träﬀ ska bokas i
början av december.
Det har varit svårt a få ll träﬀar från båda sidor.
har inte ha något möte ännu.
Vi har bara se s en gång under ATʹn.
I början var det mer tät kontakt, men med den minskar orken
Vi har en huvudhandledare per block och således ski ar handledarskapet mellan placeringar. Jag har inte ha något
möte med min handledare på psykiatrin.
Kontakten hade nog kunnat vara bra men jag upplever inte a det ger mig så mycket och det är dessutom extremt svårt
a få ll llfällen a ses då det all d krockar med verksamheten

Hur tycker du den icke block-speciﬁka AT-undervisningen fungerat? (ex regional AT-dag, STRAMA-dag, AT- ng)

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

1

0,5

2

2

1

3

15

7,1

4

34

16,2

5

59

28,1

6 - Mycket bra

53

25,2

Jag har inte deltagit

46

21,9

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,87

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Har bara varit på det digitala nget men det var toppenbra! Tråkigt med digitalt men de gjorde det bästa av situa onen.
Emellan åt svårt a delta e ersom anmälan ll dessa moment kommit upp e er a schema är lagt på kliniken.
Saknar möte pga pandemin. Allt har varit digitalt.
Inte så bra e ersom det varit digitalt pga covid. AT- nget kunde dessutom ha varit bä re även i den digitala formen
e ersom quizzen o a inte fungerade. Dessutom var gruppen som hade organiserat AT- nget på plats på ystad saltsjöbad,
medan vi andra sa därhemma, och det kändes som a föreläsarna ibland riktade sig ll dem som var på plats. Det fanns
heller ingen handuppräckningsfunk on eller chat. Det hade varit mycket bä re, om man nu ska ha det digitalt, a man
använder zoom eller teams för ALLA, även organisatörerna, för då kan man delta bä re.
När konstruk v kri k ges ll chefer upplever jag a ledningen inte tar ll sig kri ken utan skyller på massa saker och a
det inte ﬁnns någon lust a förbä ra.
Har ännu inte ha möjlighet a delta.
Jag har inte än hunnit deltaga
har tyvärr varit an ngen inställt eller på distans på grund av covid. at-dagen var bra med tanke på förutsä ningarna
Svårt a få e bra samtal när det är på zoom. Kommer säkert bli mer givande när vi får börja träﬀas igen!
STRAMA-dagen var väldigt bra. Fokusdagen gav inte så mycket konkret.
Dåligt pga covid, u från covid bra.
Inte varit så mycket icke-block speciﬁk undervisning relaterat ll covid, men regional AT-dag var bra.
Har än så länge bara deltagit på strama-dagen, men den fungerade mycket bra.
Jag började precis innan sommaren.
Intresseväckande och förberedande, men ibland svårt a hänga med när ämnet inte är aktuellt.
strama dag var bra.

STRAMA-dagen var jä ebra! Det är den enda vi ha .
Har inte förelegat.
Har inte funnits möjlighet än så länge.
Emellanåt lite dålig struktur och tveksamma inslag. AT-dagen senast var bra men lite onödigt a höra om AT-kollegors
forskning, även om det var intressant och trevligt
Tror endast jag har deltagit i STRAMA. Väldigt bra dag.
Har enbart deltagit på At- nget, som var helt okej. Synd a det var online, men det var ju en pandemi.
Jag har inte deltagit då det inte har varit ännu.
At- nget var kasst, men antar a det var så bra man kunde hoppas på när de ﬁck byta ll digitalt.
Trist med covid och a allt är på länk. man får mer ut av nätverkandet om man kan vara på plats.
Tyvärr med corona mycket med teams, annars bra
Har ej gjort någon av dessa än
Har inte ha några sådana ännu
Digitalt AT- ng var inte rik gt samma sak. Men bra u från omständigheterna.
Har bara varit på Stramadagen men tyckte överlag a det var bra. Såklart all d lite svårare med digitalföreläsningar men
under omständigheterna bra.
Endast deltagit i STRAMA-dag. Tyvärr dålig info inför, men bra i övrigt.
Många föreläsningar ställs in, dock är dom som ges mycket bra.
Kul, intressant och lärorikt
Tyvärr påverkar i hög grad av pandemin.
Har hi lls bara ha STRAMA-dag.
Fick ingen inbjudan ll STRAMA-dagen, vilket var synd då jag gärna skulle vilja vara med på de a.
Hade föredragit fysisk samling
De a är första jag deltagit i.
Bara varit STRAMA dag hi lls. Jag upplevde undervisningen bra inriktad på våra kunskapsmål, bra a få en gedigen
genomgång av vanliga infek ons llstånd och an bio ka. Den digitala undervisningen fungerade bra,
Endast varit på regionala AT-dagen än så länge men det funkade bra!
Hade forskning på STRAMA-dagen

Har du under AT- den upplevt a du blivit diskriminerad (du kan välja ﬂera Ja alterna v)?

Namn

Antal %

Ja - på grund av etnisk llhörighet

7

3,3

Ja - på grund av religion eller annan
trosuppfa ning

0

0

Ja - på grund av funk onshinder

0

0

Ja - på grund av kön

14

6,7

Ja - på grund av könsiden tet eller könsu ryck

0

0

Ja - på grund av sexuell läggning

0

0

Ja - på grund av ålder

5

2,4

Nej

184 87,6
Total 210 100

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
av pa enter, ej av kollegor
av sjuksköterskor och pa enter. Man kan inte välja ﬂera alterna v i enkäten! Men även blivit diskriminerad pga etnicitet
av pa enter!
Kan dock ibland uppleva a man som kvinna blir mer ifrågasa och behandlas på annorlunda sä jämfört med manliga
kollegor.
Pga ung ålder och kvinnligt kön blir man o are särbehandlad av pa enter, vet ej om det räknas som diskriminering.
Ja på även kön och ålder.
dock får man kommentarer som ʺoj vad ung du ärʺ
Har vid någon enstaka gång få ringa bakjour som stöd i handläggningen när jag har blivit ifrågasa av äldre kollegor.
Upplever a jag blir annorlunda behandlad av kvinnliga usk/ssk och a det ställs andra krav på mig, jämfört med mina
manliga kollegor.
Jag upplever a det ﬁnns skillnader mellan hur man behandlas som kvinnlig och manlig AT-läkare.
Enstaka från pat, men inte personal.
Har hänt en gång där det har känts rä tydligt.
Inte särskilt mycket, pat. kommenterar då och då på mi ursprung.
Och pga ålder. Gick inte a välja ﬂera alterna v.
Var med om a en läkare en gång kom och sa a han behövde prata med mig och hade se hur få pa enter jag tog,
visade sig a han sa det som skämt men jag förstod inte det först och blev väldigt stressad och orolig. Undrade däre er
om han hade gjort likadant mot en manlig kollega.
Det gick bara a välja e alterna v men ja Pga kön och ålder
Pa enter som ifrågasä er om jag är kompetent e ersom jag är ung. Pa enter som förutsä er a jag är annan
vårdpersonal pga kvinnligt kön.

Hur mycket inﬂytande upplever du a du har över din arbetsmiljö (dina arbetsförhållanden)?
Namn

Antal

%

1 - Inte alla

11

5,2

2

43

20,5

3

50

23,8

4

67

31,9

5

28

13,3

6 - Mycket stort

11

5,2

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

3,43

Median

4

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Har egentligen inga möjligheter a påverka arbetsmiljön
ibland har det varit överbemannat på underläkarsidan och då har jag be om a bli omplacerad, vilket inte all d varit
möjligt, och har då få si a i e hörn utan dator och slösa bort den.
Det ﬁnns ﬂexibilitet inom ramen för AT-tjänsten. Då man o a inte beﬁnner sig på en arbetsplats under längre d, är det
svårt a påverka då och där (även om en del förändringar sker e er a man slutat), men jag upplever sam digt a man
all d llåts komma med förslag och får gehör för de a. Det ﬁnns även möjlighet a påverka t.ex. placeringsort (genom
lo ning och eventuellt byte med kollegor), men sam digt ﬁnns det tydliga begränsningar som dessutom var tydliga när
man tackade ja ll sig anställning. Däremot ﬁnns inte stor ﬂexibilitet gällande a påverkar (på gruppnivå) t.ex.
utbildningsdagar på e sä som gäller över hela AT, oavse placeringsort.
Svårt a få enstaka dagar ledigt på medicinblocket. För få valbara placeringar.
Man hänger mest med. Högen med jobb fylls på om man jobbar undan och man kan sällan genom a jobba på komma
hem digare.
Upplever a det är svårt a påverka arbetsmiljön på arbetsplatser man ska vara på en så pass kort d (under AT handlar
det ju o a om 1-2 veckor på samma plats). Exempel på brister: På akuten o a brist på datorer samt hög ljudvolym. På
vissa avdelningar brist på kontorsstolar och höj- och sänkbara skrivbord.
Stort se känns det inte som a man kan förändra så mycket.
Jag upplever inte a man har speciellt stort inﬂytande på sin arbetsmiljö e ersom man är på varje placering under en
begränsad d.
Beror på klinik.
Beror självklart på placering.
AT-ledningen på CSK verkar vara lyhörda.

Schemat har jag inﬂytande i på många sä vilket är jä ebra, men miljön med för lite personal och vårdplatser i
förhållande ll pa enter har jag inte inﬂytande över.
Varit bra på de andra blocken men ej i primärvården. Protesterat mot hög belastning men får ingen respons. Arbetar över
ﬂera mmar i veckan helt oavlönat e ersom vi ej har ﬂex. Upplever a man är på vc för a producera, ej för a lära.
Har varierat mycket mellan olika placeringar.
Jag upplever a vi har llfällen a ly a frågor som rör arbetsmiljön och a vi blir lyssnade på, men a det är svårt a få
ll en fak sk förändring
Har ha schemarelaterade problem. Ex få ledighet påtvingad pga budgetskäl när jag u ryckt a jag inte vill vara ledig.
Även blivit schemalagd så a jag arbetat ᐳ100% ﬂera veckor på rad. Har då få responsen a ʺdet är så det ärʺ.
Jag har få möjlighet a ta ut längre ledighet för a hälsa på min mans familj i Indien som vi inte har kunnat träﬀa på 6 år
pga småbarn, COVID-19 och andra omständigheter. Jag har få möjlighet a jobba in en del av den missade den på
helger innan och e er min resa.

Hur upplever du a sammanhållningen är i din AT-grupp?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

4

1,9

3

19

9

4

44

21

5

71

33,8

6 - Mycket bra

72

34,3

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,9

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Jag tror sammanhållningen hade blivit bä re om vi kunnat ha någon aw och så. Nu har det inte rik gt blivit av pga
pandemin.
Svårt a träﬀas pga pandemin
vi är trevliga mot varandra, men vi är väldigt olika och nu ses vi dessutom inte mycket pga a vi är på VC och vissa har
forskning.
Det krävs mycket socialt a få en bra sammanhållning med en grupp som en knappt arbetar med.
Väldigt liten grupp så vi är o a utspridda. Kul när man blandas upp med ängelholmarna - då blir gruppen större och det
känns som a man har mer sammanhållning.

Älskar min AT-grupp, kunde inte blivit bä re
Helt ok men inte op mala omständigheter p g a covid
Har by grupp ﬂera gånger så jag är fel person a fråga
I och med start 3 månader på akutmo där 80% är schemalagt 14-21 så hinner vi ej ses. Vi planerar a lära känna
varandra när dessa 3 månader är slut.
Det var bra, sen började jag forskar-AT och förlorade kontakten med gruppen
Vi har väldigt trevligt ihop
Go stöd av varandra, öppen grupp och sociala ak viteter där alla är välkomna.
Försöker o a ta tag och ta ini a v ll a organisera olika träﬀar, men har varit lite jobbigt i början pga pandemin, men vi
försöker ta igen det
Kuratorträﬀarna på sjukhusblocket var väldigt givande.
Vi stö ar varandra.
Tror a den hade varit mycket bä re om det hade gå a ha ex gemensam middag under introduk onen så a man
verkligen ﬁck lära känna varandra lite
Har varit föräldraledig och har därför inte någon fast grupp sedan sjukhusblocket. Därav medelbetyg. Men i
originalgruppen hade vi mycket bra sammanhållning!

Hur utvecklande tycker du a di arbete är?
Namn

Antal

%

1 - Inte alls

0

0

2

2

1

3

12

5,7

4

46

21,9

5

84

40

6 - Väldigt mycket

66

31,4

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,95

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Varierande mellan kliniker
Mkt varierande, beror på placering
Skiljer sig mycket mellan blocken, än så länge är psykiatrin minst utvecklande.

Inte så givande när man bara ska mata på med epikriser och utskrivningsinforma oner - vilket är en stor del av arbetetet.
Mest givande är det a vara på akuten - då lär man sig o a mycket.
Beror på överläkaren och min egen form. På HIA i Lund ﬁnns det överläkare som inte inspirerar ll eget arbete alls.
För det mesta utvecklande. Det som sänker betyget är allt administra vt ru narbete som i längden inte känns så
utvecklande, men som ju är en del av jobbet.
Skiljer sig otroligt mycket beroende på placering/vem ens ÖL är - ibland får man göra mycket men ibland går man bara
bredvid.
Jag utvecklas enormt, men önskar mer utbildnings d, d a vid pa enthandläggning fundera över det medicinska. Det är
mycket a hinna med och överläkare/specialister/ST har mycket a göra, vilket märks i a man o a inte har d a
undervisa.
Varit utvecklande på de andra blocken men i primärvården har belastningen varit så hög a utbildningen hamnat sist på
listan. Hinner ej ta ll mig ny kunskap eller läsa på något eller försöka lösa saker självständigt genom a läsa på, utan
endast producera vård och snabba der.
Ibland blir det lite för mycket produk on och då hinner man inte stanna upp och reﬂektera. Vanligen på akuten.
Ibland önskar jag under arbetets d a det skulle ﬁnnas mer möjlighet ll handledning från specialistläkare
Stor varia on mellan olika block. Sämst för min del har internmedicinblocket varit, då den inföll under sommaren (= 0
undervisning) och man mest kände sig som en ny g arbetshäst på avdelningen

Hur välfungerande är AT-organisa onen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

3

1,4

3

11

5,2

4

44

21

5

92

43,8

6 - Mycket bra

60

28,6

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,93

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)
Kommentar:
Snabb och tydlig kontakt men ibland lite väl ʺrigidaʺ tex kan man tvingas ta ut semester för a närvara på utbildningar
som får anses vara obligatoriska för ens egen fortbildning och som uppfyller målen för AT samt för forskningskurser. Jag
tycker inte man ska behöva ta ut semester för fortbildning.
se ovan kommentar

Trevliga men de har nog för många AT-läkare för a kunna bry sig om speciﬁka individer. Min upplevelse är a när jag har
påtalat speciﬁka problem ll ledingen så har jag mö s av a det var ju synd a det blev så för mig, med en lång harang
om a de försöker göra det så bra som möjligt för alla.
Vet inte vad frågan avser men det rullar väl på bra med placeringarna
Ok men har lågt förtroende för den som är AT-ansvarig för primärvården. Bra på högre chefsnivå dock.
Ibland ﬁnns set svårigheter med a få speciﬁna problem lösa för enskilda AT-läkare. Fokus ligger mkt på gruppnivå.
Chefer och studierektorer mycket lyhörda på AT läkarnas tankar.

Nämn gärna tre (ﬂer eller färre) saker som du uppska at/varit särskilt posi vt under AT- den (tänk llbaka på
de olika tjänstgöringsavsni en)
Eget ansvarSjälvständigt arbete med tät handledning
Lagom mycket jourande. Respekt för schemaönskningar. Bra och nära kontakt med chef och ansvariga för de olika
blocken.
Lagom mycket jourarbeteHa go stöd hos läkarkollegor
Go stöd från chefen. Kul AT-dag. Trevliga medarbetare på akutmo agningen HBG.
Covid-stödjour var väldigt utvecklande och lärorik.Möjligheten a få forsknings d har varit mycket bra.Vi har många
mmar handledning och undervisning jmf med andra AT-orter, vilket är posi vt. Upplever a vi har det bästa upplägget
jämfört med alla andra AT-orter där jag har kompisar (både i skåne och utanför).
At samordnaren Soﬁa Eklund som all d ﬁnns ll hands för hjälp och stöd i allt. AT chefen Björn som all d har varit lyhörd
och hjälpsam. Samhörigheten bland AT-läkarna
Na jourerna inom ﬀa psykiatrin, de valbara veckorna och det självständiga arbetet på vårdcentral.
Mycket uppska ad placering på soma kakuten på alla sä . Även mycket bra psykiatriplacering vad gäller utvildningar,
handlening etc.
Akutavsni et, både vad gäller handledning och utbildningsnämnden
a det ﬁnns akutblock, int med block, kir block osv. a det ﬁnns undervisning på ons e.m. a man kan få llbaka sin
över d på akuten genom a skriva ll emelie
1. Jag har inse vilken specialitet jag vill inrikta mig på.2. ... sam digt har jag uppska at bredden som AT ger en.3. Jag har
lärt mig en hel del avseende organisatoriska frågor på de olika placeringarna, och kommer i fram den a försöka llämpa
de a i fram den på fram da arbetsplatser.
Larmträning på akuten. AVA-stödjour na e d. AVA-placeringen dag d. Samtliga tre placeringar/moment var mycket
utvecklande.
Kontakt med studierektor, HR-personal och AT-chef.Akutsjukvårdskursen.Välkomnande av kollegor.Uppstart av fysiska
snarare än digitala utbildningsdagar.
AT-kollegor, AT-rummet, AT-träﬀar (ex kurator)
God kontakt med studierektor, inlyssnande AT-chef samt god handledning på klinikerna.
Medicinsk bakjour på akuten i Ängelholm som är på plats för handledning! AT gruppens sammanhållning A man
verkligen blev sedd och behövd när man började i Ängelholm
Handledningen av kollegor under arbets d är väldigt bra
- Mycket välfungerande arbete på akuten på SUS Malmö.- Bra handledning och arbetsmiljö på internmedicinska
avdelningar - Bra med 4 valbara veckor med möjlighet a prova på mycket

- Bra förväntningar på AT-läkarna på akuten.- Engagerade ansvariga (chefer, AT-studierektor, admin etc.)- Introduk on
med kurs i akutmedicin.
Bra handledning, ﬁnns all d någon a fråga. Bra föreläsningar.God sammanhållning AT-kollegor.
Välkomnande kliniker, möjlighet a se så stor bredd på ingrepp/behandlingar, valbara veckor
- Trevligt sjukhus där man generellt sä blir väl bemö .- Bra a få göra AT och testa olika specialiteter.
Välfungerande på akuten.Rikligt med möjlighet för reﬂexion och a tala om sådant som varit jobbigt.Rimligt med ansvar.
A vi har avsa

d för självstudier och föreläsningar, och a vi har ha en frivillig stödjoursvecka som var väldigt lärorik.

- Bra stöd av kollegor och övrig personal - Bra kontakt med övriga AT-kollegor
Låter oss komma fram och försöka, ta ansvar under handledning.
x Mycket utbildning - både heldagar och undervisning på e ermiddagar är superbra. x Rimlig jourbörda under
medicinblocket med möjlighet a ta ut jourkomp som ledig d under blocket.
-Möjligheten a jobba mer självständigt. - få randa 1 vecka på valfri specialitet.
ta larm på akuten
- Akuten i Malmö är otroligt välfungerande när det kommer ll utbildning! Man uppmuntras ll a tänka själv, men är
aldrig rädd a fråga. - Anestesi va en jä ebra placering! Lagom nivå på vad de lärde ut. - Generellt upplever jag a man
uppska as som kollega på hela sjukhuset! Känner mig all d välkommen.
- Placering på akuten i Ängelholm - Ortopediplaceringen - Psykakuten
Stramadagen.
- ledningen - Ängelholms sjukhus i sig, e mindre sjukhus med trevlig personal
A handlägga pa enter på akutenSit-insNär man har en kompetent handledare När man får vara en ak v del av ronden
(prata mycket själv, med möjlighet a ställa frågor ll överläkaren)
Bra introveckaBra med handledare på varje avsni Bra uppbackning på akuten.
Bra a man får möjlighet a ta eget ansvar, framförallt på akuten men a det all d ﬁnns någon legi merad på plats a
fråga.
Hela akutplaceringen. Den valbaraplaceringen. Onsdagsföreläsningar och kuratorskontakt.
- Kuratorsträﬀarna- A ha en mentor- Akutkursen del 1 i Lund var superbra. - Bra stöd från administra onen, ﬀa Marie
Roos som har hjälpt med det mesta under sjukhusblocket.- transplanta onsjourerna - kul erbjudande.
Akutmo agningLängre placeringar på avd (kir och med)
Det har varit en bra introduk on och man har känt sig välkommen. Jag har få bra handledning, och ej behövt känna mig
ensam i beslut.
Seminarier med pa en all under medicinavsni et.Egen mo agning och bra handledning på psykiatriavsni et.
introduk onen i samband med AT-start
Handledningen på akutenStöd från sjuksköterskorMöjlighet a vara på IVA / anestesi
. Bra handledning. Bra stöd från äldre kollegor. A man får jobba självständigt med bra stöd
Ortopediplaceringen
Avsa d för utbildning varje vecka under både psyk och medicin. A man få testa på olika placeringar på olika
avdelningar.
KuratorsträﬀarIntroduk onsveckanKurs i akutmedicin
Psykiatridelen var väldigt strukturerad både arbets- och undervisningsmässigt. Akuten var också bra, man övar snarlika
åkommor om och om igen - handlägger och tänker själv men ändå med möjlighet a stämma av.

Regelbunden utbildning på onsdagar.
Lyhördhet från cheferAnsträngning a vi ska vara trygga och känna oss sedda och säkra
-utbildning ons em-valfria veckor-bra m placering på anestesi
Bra stöd, får göra mycket.
1) Väldigt bra stöd från AT-chef2) Jag har ha tur med schemat och få längre sammanhållna placeringar - det ger så
mycket mer och underlä ar oerhört när man är på samma ställe mer än 1 v.3) Reﬂek onsgruppen har jag uppska at
mycket.
Personlig utveckling, medicinsk kompetensutveckling,
Ledningen för ATHjärtavdelningenakuten
AT-administra onen är fantas ska. Utbildningarna är jä ebra, både regionala och lokala. Det är en väldigt bra balans
mellan a få eget ansvar och utvecklas men sam digt ha bra stöd.
AT-gruppen och AT-rummet. A börja på akutmo agningen är bra för a snabbt få mer erfarenhet. Kuratorsträﬀar.
Ledningen för AT-läkarna känns posi vt inställda ll AT-läkarna.
Akuten i malmö är jä ebra. Bra handledning. Trivs bra i AT-gruppen. Uppska ade kuratorsträﬀarna.
Bra introduk on.Givande utbildnings llfällen.Bra stöd från mer erfarna kollegor under tjänstgöring på akuten.
Valfri veckor Samarbetet AT undervisning Handledningen
Jag är på första delen medicin och har bra handledning på avdelning och på akuten, bra föreläsningar en gång i veckan,
planerade övningar på olika ämne av specialister or St -läkare.
Föreläsningse ermiddagarKuratorgruppBra handledning på placeringar
Akuten på kirurgen, ortopediplacering och utbildningsdagar.
AkutenplaceringNa jourGod stö ning
Det är en ynnest a få vara på olika kliniker och bemötandet har o a varit mycket bra. Det har fungerat väl båda i
Ängelholm och Helsingborg. Jag upplever dem som mycket trevliga sjukhus och arbetsplatser.
Bra AT-kollegorStällvis bra kliniska handledare/överläkare
Trevliga kollegor, bra utbildningar, bra med instuderings d inför utbildningarna på kirurgblocket
- Introduk onskursen i akutmedicin.
Trevliga kollegorBra med utbildning insprängd med klinik
Valfri vecka är e ny llkommet och mycket uppska at inslag! Fortsä gärna med det och om möjligt utveckla vidare!
Go stöd och snabba svar från AT-ledningen och samordnaren. Bra grupp! O ast bra handledning!
Jag känner a de har varit lyhörda och tagit ll sig mina önskemål och gjort de möjliga. Mycket trevligt bemötande.
Avsa studie d, na vecka som stödjour på AVA,
- ges utrymme ll eget ansvarstagande - kon nuerlig feedback- bra handledning i vardagen
InternmedicinStudierektorerna medicin och kirurgiKontakt med AT-chef och samordnare
- UGL på ledarskaps-AT- Larmveckan- A få vara dagjour på akuten i Ängelholm
Uppmuntran ll eget ini a v på ﬂera avdelningar. Akutkursen i början av akutplaceringen i Lund. Onsdagsföreläsningar
(när vi ha dem)
Lärorikt, vi som AT får ta e stort ansvar och genom de a får vi möjlighet a se mycket olika pa enten vilket ger oss e
bre spektrum av olika pa enter. Bra utbildningar.
Bra allmän introduk on när man startade ATn. Mycket bra handledning på akuten dag d.

A ha en schemalagde ermiddag varje vecka avsa för studier har varit jä ebra. Kuratorsträﬀarna har också varit väldigt
bra.
- Introduk onsdagarna med fadder i början av medicin-placeringen. - Utbildningarna på onsdagse ermiddag som hi lls
varit mycket bra.- Varia onen i schemat och möjligheten a få vara på många olika avdelningar.
VC, undervisningsdelen under psykiatriblocket, placeringen på neurologen
Akutkursen i början var superbra. Trevligt med reﬂek onsträﬀarna.
UtbildningSamarbetearbetsmiljö
Föreläsningarna under intermedicin.Introkursen ll akutmedicin.
Stort ansvar (1) under mycket god handledning (2). A få ha tagit del av olika verksamheter och kunnat gå extrajourer.
Bra stöd.
Alla utbildningsmoment - särskilt de prak ska. Alla egen verksamhet (jour/mo agning).
Akutkursen. Introdagen.
Hjälpsamma kollegor, trevliga ÖL
- Mycket d på akuten- Stödjourer på medicin under na en- kuratorsamtal
AT- nget, psykiatriplaceringen och kontakten med min forskningshandledae
- Bä re schema läggning. Fick inte vara med på opera oner så som vissa i min AT grupp ﬁck. - Bä re förberedelse inför
föreläsning. O ast var det ingen föreläsare i kirurgen.
- Akutblocket gav en stor möjlighet a jobba självständigt- Uppska ar reﬂek onerna med kurator väldigt mycket- Vissa
moment känns helt onödiga och nästan som e hån - exempelvis hållbart arbetsliv. Kändes nedvärderande mot oss. Akutkursen i början av AT var bland det bästa jag varit med om.
Handledning, informa on.
-Har lärt mig mycket om kirurgi, akutsjukvård och ortopedi på akuten.- Rela vt självständig e er det. - På psyk bra med
avsa d för inläsning och bra föreläsningar- På speciﬁk klinik vid sjukhus, inte så bra eller inte relevanta föreläsningar.
Väldigt sällan relevans eller a de blir av. Få guldkorn men de ﬁnns speciellt inom ortopedin. - Andra sjukhus har
inläsnings d vilket inte ﬁnns på min AT ort, många diskussioner om de a.- Vore trevligt a kunna fördjupa sig teore skt
inom valt område och slippa spendera all ör mycket fri d på det.
AT-rummet där man träﬀar kollegor och kan komma ifrån lite är jä ebra. Njomza på psykiatrin är en sådan klippa, har
stenkoll på oss AT-läkare.
-Stämningen på psykiatrin var toppen, alla trevliga och hjälpsamma-Få mycket varia on och ansvar-bra med
handledning
All d ok a kontakta mellanjour.
Bra klimat i AT-gruppenBra a man får jobba självständigt på akutenBra stöd från äldre kollegor på akuten
Bra akutblock. Tillgängliga specialister på akuten och intermedicin. Kuratorsträﬀarna har varit bra.
AT-chef och AT-studierektor är mycket trevliga och llmötesgående. Jag gr för llfället opereraned specialiteter och
nästan alla kirurgen/ortopeder och urologer har varit väldigt engagerade i oss AT-läkare och måna om a vi ska lära oss
saker. De icke-block speciﬁka utbildningarna har varit jä ebra!
Sammanhållningen, mindre sjukhus och ﬀa medicinplaceringen.
- MAVA-placeringen i Helsingborg.- A Landskrona-AT får komma och lyssna på Helsingborg-AT:s föreläsningar under
medicinblocket.- A vi får så pass många icke-block-speciﬁka utbildningsdagar.
Handledningen under psykiatrin och allmänmedicin. Digitala föreläsningar.

- Väldigt nöjd med Pe er och Angelica, har all d varit närvarande och där man all d ha nära ll a fråga, högt som lågt.A ha ha internmedicinsk placering på e mindre sjukhus har varit guld värt, märkt a vi få ta mer ansvar när jfr med
kollegor från större sjukhusen.- Frekventa utbildningar och a ATn upplevs väldigt bra organiserad.
Bestämd Sit-in läkare på medicinblocket. Bra AT-ansvariga på varje placering.
Trevligt bemötande på de ﬂesta placeringarna. Generellt bra föreläsningar (med något undandtag).
Har endast gjort AT några månader, men:- Mycket d på akuten och endast enstaka dagar på avdelning- Tydligt vilka man
kan vända sig ll vid problem, närvaro av chef, studierektor, samordnare- Uppska ar utbildningsdagar
Hässleholms sjukhus generellt. Infek onsplaceringen CSK. STRAMA-dagen.
Bra handledning. Pedagogiska kollegor.
Akutkursen i början av ATReﬂek onsgrupper under temadagarna
A handlägga många pa enter själv.De valbara veckorna. AT- nget, även om det var digitalt.
Trevliga AT kollegorBra kirurgiplaceringBra föreläsningar
Mycket trevliga kollegor, bra AT-ansvariga, pa enter
Duk ga och intresserade läkarkollegor som vill lära ut. Mycket placering på akutmo agning där man lär sig mycket som
kommer a ge erfarenheter man kommer ha ny a av oavse var man hamnar sen. Utvecklats som läkare, mer
självständig.
Endast tjänstgjort på invärtesmedicinska specialiteter, men:1. Mycket bra utbildnings llfällen.2. Organisa on som är mån
om hur vi har det ute på olika placeringar.3. En väldigt trevlig klinik med överläkare som generellt är intresserade av a
handleda och undervisa i klinisk vardag.
Bra handledning.Trygghet på akuten.Trevliga kollegor.
Introduk onen med kick-oﬀ med kollegor och chefer.AkutkursenFörsäkringsmedicindagen.Mar ie Roos
Bra AT samordnare/ansvariga
Ortopedakuten - ﬁck ta många pa enter och arbeta självständigt med stöd. A vi få
schemat. Vätskebalansföreläsningen med André från IVA.

d för obligatorisk reﬂek on i

1. Breddat min medicinska kompetens2. Gjort mig trygg i rollen som läkare3. Få inblick i olika verksamheters resurser
och begränsningar, vilket säkert undviker onödiga remisser
stramadagen väldigt bra.
Uppska ar min AT-grupp. Uppska ar na jourerna (bra sä a fasas in i journdet). Uppska ar a vi har studie d.
Uppska ar valfri placering.
-Kollegiala stödet-Utbildningsdagar-Bra handledarskap
- Reﬂek on d för AT-gruppen (kurator)- Föreläsningar under allmänmedicin- Valfri placering
Balansen mellan akuten och avdelning på medicin, handledning under psykiatrin
Har lärt mig mycket. Bra gemenskap mellan AT-kollegor. Mestadels trevliga kollegor/handledare på samtliga kliniker.
Valfria veckor på med och kir, önskar a det fanns på primärvården också.När god och säker handledning varit tydlig, och
avsa d och struktur för återkoppling funnits
Man känner o ast alla på klinikerna iom mindre sjukhus. Bra chef!
Trevlig personal, läkarna o a villiga a hjälpa och förklara, bra AT-sammanhållning, Soﬁa vår administratör.
Bra introduk on ll akuten!Har inte ha ﬂer block ännu
God stö ning från kollegor på akuten och avdelning. O a bra och lärorika föreläsningar.

Akutmo agningsplaceringen A vi hade 4 veckor valfri placeringBra intro för psykiatriplaceringenMAVA - mkt lärorik
placering
Akutkursen under introduk onenAT-Handledarna under medicinblocket
Bra sammanhållning i AT-grupp, engagerad personal som är AT-ansvarig, bra introduk on ll medicinblocket.
- Mångfald i vad man får se på den internmedicinska placeringen. - Bra stöd från chefer/studierektorer.- Man får generellt
bra bemötande av andra läkarkollegor som AT läkare.
Bra kollegor. Bra chef och chefsstöd.
Bra struktur Bra uppföljning av målBra kommunika on
Välstrukturerat och välkomnande under psykiatrin, mycket trevligt och lärorikt. Trivdes bra trots a det inte är en
specialitet jag är särskilt intresserad av.Mycket bra och välstrukturerade seminarier under primärvårdsplaceringen
Veckan på infek on. Jag är även mycket nöjd med min narkos placering, mycket e ersom jag hade möjlighet a följa med
på många larm. Jag tycker generellt a alla placeringar på CSK har varit utomordentligt bra. Om jag gav betyg på enbart
CSK placeringen så hade jag ge 6 i betyg.
Strama-dagen. Introduk onsveckorna.
Personal och bemötande. Samarbete med AT-kollegor och legi merade läkare. Trevligt arbetsklimat där kompetenta
kollegor driver en välfungerande vårdapparat trots vissa organisatoriska brister.
Sammanhållningen, hjälp från kollegor, administra onen.
- Mycket trevliga och hjälpsamma arbetskollegor- AT-dagen- Bra sammanhållning, bra med mentorsträﬀar, d för
handledning/reﬂek on vissa onsdagar

Nämn gärna tre (ﬂer eller färre) saker som behöver förbä ras eller som du spontant saknat under AT- den
(tänk llbaka på de olika tjänstgöringsavsni en)
Generellt vore det bra och roligt med mer möten och utbildningar på plats. Möjlighet ll föreläsningar på plats på psyk,
så som det funnits på de andra blocken. Lite mer strukturerad handledning på psyk.
Obetalda över den var brutalt mycket på internmedicin och medicinakuten Helsingborg.
Lite ﬂer mmar kirurgihandledning och inte bara inläsning och sen miniquiz. Hade uppska at en
föreläsning.Anestesiplaceringen var väldigt dålig. Läkaren (min handledare) visade tydligt a jag inte var speciellt
önskvärd där och a han inte ville handleda mig. Jag sa mest av den på en op-sal per dag, fast det fanns andra
studenter som handleddes av op-ssk i samma sal. Alla var dock trevliga.
OM AT-läkare ska delta i kirurgisk verksamhet måste det prioriteras, annars blir man lä undanträngd av läkarstudent;
bä re fortbildning under sjukhusblocket i form av grupphandledningar och föreläsningar; tydligare och fortlöpande
uppdaterad informa on om respek ve placering och logis ken kring denna (dvs var, när och hur).
Mycket litet utrymme för egen klinisk utveckling på internmedicin, den fasta personalen rondade tex själva och man sa
o a bredvid och ﬁck administera e errondsarbete.
Undervisning/handledning på sjukhusavsni et behöver styras upp
undervisnings llfällena blir ibland inte av eller är ostrukturerade- dessa hade kunnat planeras mycket bä re så a man
täcker iaf en del av det AT-läkare förväntas kunnadet är överbemannat på underläkarsidan inom psykiatrin. ﬁnns det
något sä vi kan spridas ut mer så a vi får mer a göra? mo agning? avd5?

AT borde inte påverkas i samma utsträckning som den i nuläget görs av t.ex. resursbrist inom slutenvården. Upplevelsen
hos många AT-läkare är a man gör avkall på utbildningsdelen för a istället bemanna avdelningar. Det har även hänt a
man strukit utbildningsdagar p.g.a. behov av bemanning.2. För många bris älliga föreläsningar, och o a inom ickemedicinska ämnen.
Jag hade gärna se ﬂer föreläsningar inom internmedicin och kirurgi, där fokus är på klinisk handläggning. Under
psykiatriavsni et har vi betydligt ﬂer föreläsningar och det är uppska at. Jag tycker a handledningskursen tog för
mycket d i anspråk - den den hade istället kunnat fyllas med föreläsningar/klinisk träning.
Digital STRAMA-dag.A städning/service av AT-rummet upplevs skiljt från städning/service av ﬁkarum från andra kliniker.
- ﬁxa access ll alla avd vi har placering på (även morgonmöten, ex kirurgen Lund)- massutskick via epost ll icke-regionskåne-mail vid ex ändringar i schema eller annan vik g info!- lägg ut utb-schema på regionskåne.se som primärvården
gör!
För många na joursveckor under internmedicinblocket, samt för mycket helgtjänstgöring i förhållande ll placeringens
längd. Svårt a komma ifrån på akuten pga svårt med överrapportering. Arbetsmiljön på akuten för AT-läkarna är inte bra,
stressigt samt ibland dåligt bemötande från andra yrkeskategorier.
Överrapportering ll ssk på akuten i Ängelholm borde ändras ll läsrapport. Halvskåp i omklädningsrummet i hbg är inte
fungerande Mo agnings vecka på medicinplacering. En vecka på MAVA
- Jag hade önskat mer schemalagda föreläsningar och/eller grupphandlednings d (de a har dock ll stor del påverkats av
pandemin)- Ännu ﬂer prak ska dagar där man övar olika moment/situa oner
Tu schema på medicin med jourer på akuten, kollegor har arbetat upp emot 12 dagar i rad. Stressig miljö på akuten.
Borde vara mer fokus på undervisning på placeringarna.
Större chans ll påverkan på schema.Mer samlad informa on istället för a allt är så uppdelat på olika pla ormar.
- Möjlighet ll annat än administra vt arbete. Upplever a man o ast under intermedicin inte ha d a läsa in sig på
spännande sjukdomar eller deltagit vid undersökningar etc då man på avdelning ska hinna med allt administra va
arbete.- Arbetsmiljön på akuten samt möjligheten ll handledning. - Saknas d för administra on.- O a över d som man
inte får betalt för eller kompenseras för.
Mer strukturerad handledning, kanske av någon som man fatkiskt vid något llfälle träﬀar i kliniken. Mer handlingskra
hos ledningen eller på något sä ansvar för AT-läkaren (hade säkert kunnat lösas med mer strukturerad handledning av
någon som är med i organisa onen också).
Bä re grupphandledning under med- och kirblocket. Jag tror a de ﬂesta av oss inte lärt oss något alls för man minns
inte fall som någon annan tagit upp. Vore bä re a komple era med mini-föreläsning ll fallen isf, så a man lärde sig
något.Fler föreläsningar på med- och kirblocken, vi hade i princip bara egen studie d. Fortsa kurators d med ATgruppen under psykiatrin, där man mentalt går genom mycket ansträngande saker ibland.
- Bä re stöd på akuten behövs framför allt under helger och kvällar när det inte ﬁnns llräcklig personal- Bä re
introduk on ll de olika placeringarna. Personalen verkar överbelastad och har ingen d a introducera oss AT-läkare ll
verksamheterna
Möjlighet ll inläsnings d a ʹfylla luckorʹ
x Under ortopediblocket är det mycket helgtjänstgöring (2 av 4 helger) som kompenseras med jourkomp utlagt som
enstaka vardagar. Jag hade önskat a få jourkompen utlagd i en längre sammanhängande ledighet där jag själv önskat
vilka dagar.
Mer handledning på akuten från kollegor med goda kunskaper inom invärtes resp kirurgiska åkommor.
mer lärarledd utbildning under handledningarna i malmö. ev bestämma e tema för varje llfälle där en/ﬂera studenter
förbereder fall och handledaren förbereder en kort presenta on. hade förbä rat utbildningsmomentet.

- Flex d! Jag arbetar väldigt mycket gra s. Det rör sig om 15-30 min väldigt o a. Och det är rimligt a man inte bara kan
släppa och gå. Men vi borde få ersä ning för det.- Fler föreläsningar med fokus på det kliniska. Ex vätskebahandling,
elektrolytrubbningar, sänkt medvetande på akuten osv
Arbetspassen på kirurgakuten dag d då ingen kirurg tjänstgjorde var sådär. Har också saknat a få testa på na jour på
medicin på Ängelholms sjukhus. Saknade också placering på medicinmo agning.
Narkosplaceringen. Mer kirurgmo agning.
Emellanåt bris ällig handledning/läkare som inte hållit sina kunskaper uppdaterade/gör irra onella beslut/otrevligt
bemötandeVore kul med en större AT-gruppIbland blir det väldigt tydligt a undervisningsdelen av ATn bortprioriteras ll
förmån för a överläkare ska slippa administra vt arbete
?
Mer utbildning speciﬁkt för placeringen, framförallt under kirurgiplaceringen, då hade vi i princip inget.
Grupphandledning på internmedicin & kirurgi. Akuten & psykiatri funkar bra.
- Hade önskat mer undervisning under sjukhusblocket. Bra såklart a ta med egna fall a diskutera men hade även
önskat något mer uppstrukturerat. Andra AT-orter har t ex rullande föreläsningsscheman på vanliga llstånd och
handläggning. - Hade önskat a kuratorsgrupper fortsa e e er sjukhusblocket. - Hade varit kul med ﬂer prak ska
moment eller a kunna delta i kurser. - Finns begränsninngar iom a det är e universitetssjukhus, men för a vara e
stort sjukhus är jag nöjd.
Korta placeringar o a svårt a få med sig något ve gt från
En övergripande handledare.Bä re introduk on på akuten på kirurg och medicinavsni et.
Total brist på introduk on på min första placering (med.avd.) Det går inte a komma helt ny och förväntas kunna allt
redan första dagen. Det är inte alla AT-läkare som vikarierat på med. avdelning digare. Inte ens en rundvisning på
avdelningen ﬁck jag, utan bara kastades in i arbetet. Allt var ny , arbetsbelastningen väldigt hög och knappa möjligheter
a fråga/få stöd.
Fler föreläsningar (har dock bara sommaren a jämföra med)Mer opera on under kirurgiblocket
. A det kan ibland läggas mycket ansvar på AT-läkare
Fick knappt deltaga på någon av de veckovisa föreläsningarna under medicinblocket e ersom det inte var schemalagt så
vi var tvungna a arbeta på avdelningen och ﬁck o ast inte möjlighet a gå ifrån.
Handledningen kan förbä ras. Föreläsningar saknas (endast enstaka i nuläget). Arbetsbördan på vissa placeringar för
hög.
Ensamarbete på avdelning utan möjlighet a stämma av - även om det är ny gt är det inte så pa entsäkert. Tycker
for arande a det är svårt a llgodogöra mig en del prak ska moment då all ng ska gå i sådan rasande fart - bä re på
vårdcentral dock. Önskar a det fanns sammanhållen egen studie d varje vecka a gå igenom sina pa en all och
handläggning.
Bä re llgång ll handledning på akuten. Stöd ﬁnns all d men hade varit bra om de seniora läkarne hade mer d a
diskutera pa enter.
Bä re handledning på akuten
-gärna möjlighet a vara mer på mo agning.
Placering på tex mava och HIA.

1) a alla utom AT-läkare har ﬂex d! Vi förväntas göra exakt samma jobb som en ʺvanligʺ UL, mao kan vi inte gå precis
16.30 när vi slutar. MÅNGA mmar man lagt på obetald över d som AT-läkare. Skandal!2) Grupphandledning på
internmedicin och kir - ostrukturerad, oregelbunden eller bara frånvarande.3) Sträva e er sammanhållna placeringar!
Alldeles för mycket hoppande fram och llbaka mellan olika avdelningar (1v KAVA, 1v LK, 1v anestesi, sedan 2 v KAVA ,
några valbara veckor och llbaka ll KAVA). 4) ʺHållbart arbetslivʺ-momentet är en ren katastrof! Alldeles för mycket
snack och spekula on och för lite konstruk vt innehåll.
Stundvis väldigt hög stress, oförberedd för placeringar pga kort introduk on
-medicinklinikens ledning-a man schemaläggs helger, nä er och dylikt. Uppe ll 2 v utan brejk, men inte kan få ut komp
nånsin på medicin.-A det inte ﬁnns utrymme för utbildning då det inte ﬁnns några ST, så AT får ta den rollen.
Mer kommunika on mellan alla olika schemaläggare (tex mellan regionala och lokala utbildningsdagar, eller mellan
mo agning, akut och avdelning)
Kon nuitet i handledning.Uppföljning ( llsammans med ansvarig specialist) av pa en all där u allet ej gick som
förväntat. Inbokade sit-in der hade underlä at för alla.Na jourer på akuten var ibland stressiga där handledare ej var
ordinarie personal.
Öppenvårdspsykiatrin i Malmö är inte bra. Speciellt på dro ninggatan. För lite handledning och för mycket ansvar för ATläkare. Pa entosäkert. Man borde ta bort ʺrådgivande läkareʺ för AT läkare.
Behov av avsa administra v d för svarshantering av remisser och ringa upp pa enter etc. Behov a avsa
handledarmöten.

d för

LönArbets der Grupphandledning
Det fungerar bra på medicin avdelning och akuten.
Handledning under sjukhusavsni et - bör vara mer strukturerat tex med föreläsning och speciﬁka fallgenomgångar
Fler undervisningar/föreläsningarFler akutundervisningar
Arbetsplatserna kan på vissa ställen förbä ras. Ibland svårt a få en egen dator, små instängda läkarexpedi oner. Vissa
kliniker och handledare kan utveckla sin förmåga a ge feedback.
AT-undervisning: sparsmakat med ʺmatny gʺ klinisk undervisning
Fler valbara placeringar, önskvärt med en vecka på MAVA i Helsingborg under medicinblocket för a träﬀa yngre
pa enter samt sjukare som får behandling med NIV och sån behandling som inte ges i ängelholm, mer mo agning på
medicinblocket
- Öppenvårdsplaceringen i psykiatriblocket.- Kuratorsgrupp även under psykiatriplaceringen- Minska mängden moment
som är på Teams/Zoom.
Sent besked om vårdcentralsplaceringen. Svårt a få kort varsel ersä ning när kriterierna är uppfyllda, istället har det
varit över dsersä ning. Fysiska möten, men de a beror helt på covid-19 pandemin.
Jag hade önskat en ulyraljudsutbildning under ATn. Lite mer d för egenstudier hade uppska ats.
Det var väldigt många av de planerade föreläsningar som inte blev av eller ersä es under föregående året, pga
teknikproblem, föreläsare som inte ville föreläsa över teams etc.
Mer mo agningsarbete + prova på interven on
AkutenblockEgen mo agning
- MAVA-placering
Ortopedföreläsningen ll akutplaceringen lades e er a alla hade lämnat akuten.Schemarapporteringen för AT-läkare är
katastrofal. Vi lägger ned så mycket d och får ångest för a förstå oss på hur man ska göra. Chefsstödet lägger ned minst
lika mycket d på a berä a a vi gjort fel (igen) som det hade tagit för någon a bara lägga in våra mmar.

Tycker a man ska ha placering på gyn och ÖNH i alla fall minst 1 vecka var då man kommer ll primärvården är det stort
ﬂöde av dessa pa enter.
Administra ons d. Schemalagd d för handledning. Handledning med mellanjour/bakjour jour d på opererande avsvni
när de är upptagna på operaton. Speciﬁk introduk on ll varje klinik.
Det skulle behövas en ru n för hela sjukhuset hur man hanterar remisser som skickats av AT-läkare som hinner lämna
placeringen innan remissvar kommer.
- Möjlighet a få auskultera på mo agning under medicinplaceringen. Hade varit av värde a få välja en
medicinmo agning (u från intresse) a gå med på någon dag. Framförallt av värde om man är intresserad av medicinsk
specialitet, e ersom mo agning o a är en stor del av arbetet i fram den. - Hade gärna önskat bä re schema på akuten.
Modul-veckan med pass på måndag, fredag, lördag och söndag blir ganska sli gt (då det blir sammanlagt 8 dagars jobb i
följd).
Dålig struktur på undervisning, har få bilden av a det fungerar bä re nu
Fungerar dåligt a jobba del d på avdelning. Har varit ganska lite teore sk undervisning, grupphandledningarna är korta
och halva går åt ll a höra var alla är placerade och vad de tycker om det.
x
Arbetsförhållanden på avdelningarna - brist på sjuksköterskor och underläkare som leder ll pa entsäkerhetsrisk. A
jobba mycket över d.
Fler utbildningar som tex stramadagen.
Det hade varit bra med en huvudhandledare/mentor. Gärna ﬂer utbildningsmoment under kirurgblocket på CSK. Bä re
introduk on ll kirurgen.
Tillgängligheten ll schema för onsdagarna. Bä re intro angående olika ru ner på akuten.
Skulle vara bra om man har 1-2 pass a gå bredvid på akuten för a lära känna ru ner
- Egen handledare under kliniska placeringar- Personlig utvecklingsplan- Mer ak v handledning vid avdelningsplaceringar
på kirurgi och psykiatri
Det administra va stödet under sjukhusblocket. En studiepo för li eratur/andra hjälpmedel. Sammanhållningen i AT
gruppen har tagit skada av pandemin.
- Schemat och förberedelse för prak ska delen och föreläsningar.
- Saknar ﬂer undervisnings llfällen ex föreläsningar om olika internmedicinska åkommor typ KOL, njurmedicin, hjärtsvikt
etc. Hade med fördel kunna ersä a exempelvis hållbart arbetsliv.- Handledningskursen. Otroligt oklart vad man
egentligen ska göra och när. Behöver styras upp eller minskas i omfa ning, känns som mycket av det man gör bara görs
för a det ska se bra ut- Neurologplaceringen kändes snudd på överﬂödig- fungerar sådär det där med a man ska gå
med strokejour, många som inte får vara med på larm etc
- Inläsnings d- Mer prak ska moment på en del kliniker.- Blir ganska mycket a ersä a brist på personal vid vissa kliniker
Bä re informa on när man börjar sjukhusblocket hur det fungerar med jourkomp. Jag gjorde min tjänstgöring enligt
schema och låg back 60 mmar trots två+två na veckor. Sådant är mycket tråkigt.
-Stämningen på medicin kändes som man var all d dömd och inte uppska ad för si arbete-För många krav på oss
generellt-A behöva jobba så o a na /kväll på akuten a man vet inte ens hur det är a jobba dag d
Flex (alla AT-läkare jobbar all d över d gra s vid akutpassen)Mer handledning
vet ej
Finns i princip ingen utbildning, framför allt på intermedicin. Stroke-veckan känns helt meningslös då man inte gör något.
Har inte få någon som helst informa on om kirurgblocket nu innan start.

De block-speciﬁka föreläsningarna på kirurgen i Ystad har många gånger fallit bort. Föreläsningar under introduk onen
som föll bort. Vissa onödiga föreläsningar på introduk onen, särskilt en väldigt lång om labverksamhet som inte kändes
kliniskt relevant för oss AT-läkare.
Saknat a ha möjlighet a gå mer na med stöd under medicin, mer scenarioträning.
- Mer d för egen inläsning. - Mer d för administra on.
Bä re handledning hade jag uppska at.Mer d åt utbildningar, föreläsningar.
Handledningen under kirurgin.
- Mer uppstyrning kring kirurgplaceringen. Förstår a otroligt bra förändringar gjorts och jag själv var väldigt nöjd med
placeringen överlag, men upplever a utrymme för förbä ringar ﬁnns, och a om man jfr med kollegor hur givande
placeringen varit och arbetsuppgi er, beror det väldigt mycket på hur mkt ansvar man själv velat ta (vilket också kanske
är fallet som det ska vara?).- Mer uppstyrt på psykiatrin; fanns mycket d där man inte hade mycket arbetsuppgi er, men
de a är kanske svårt a påverka också.
Underlä a för a man ska kunna förmedla arbets der, kompensera för a man aldrig tar full lunch mm.
Tyckte det var svårt a få d a vara med på opera oner under kirurgiplaceringen e ersom det fanns mycket a göra på
avdelningarna. Önskar a man hade schemalagt det istället. Önskade mig bä re och mer kon nuerlig handledning under
placering på psykiatrimo agning. Man kände sig väldigt ensam där. Generellt svårt a hi a d för inläsning under
placeringarna.
- Lite tydligare ansvarsfördelning på ex akuten bland arbetande personal; vem ansvarar för rapporter av AT-läk? Vem
ansvarar för studenter? - Någon extra dag på OP under placeringen på kirurgkliniken (se e ingrepp)- Betald, schemalgd
admin- d!
Mer kontakt med fak ska kirurger under kir-placeringen, främst placeras man med akutläkare.
Fler föreläsningar.
Tid ll inläsning/admin
Utbildningarna under sjukhusavsni et.Mo agningsveckan gick vi bara bredvid som studenter, inte som AT-läkare.Fler
valbara veckor. Hela onsdagarna borde vi vara lediga för egen studie d.
Fanns inte all d möjlighet a gå på föreläsningarBä re uppföljning av lärandemål
Mer utbildning genomgående i alla moment. Föreläsningar men även avsa utbildnings d under ronder och i all
pa entkontakt.
Många många många mmar med obetald över d. Mer d för självstudier under primärvårdsblocket. Är där det ﬁnns
den största bredden av diagnoser men minst d för a själv läsa på.Mer avsa d för adm.
1. Möjligheten ll handledning på akutmo agningen under så kallad ʹʹmodulveckaʹʹ. Alldeles för mycket d där man
väntar på a få stämma av en pa ent.2. På vissa avdelningar mycket hög arbetsbelastning där det vore ve gt med 2
stycken underläkare.
Färre kvällspass.Bä re schema så a det inte krockar med utbildningar.Inget behov av avdelningsarbete.
Seminarier under medicinblocket.
Bä re säkerhetsnät för AT-läkare jour d.Ex på kirurgen kunde man bli ensam på akuten na e d. Då hade man även
konsult-telefon. Ej rimligt.
Psykakuten - måste fungera bä re a få komma ifrån för utbildning och APT.
1. Mer akutverksamhet2. Psyk var otroligt lågintensivt och ronderna ostrukturerade och ineﬀek va
kurser som ulj för dem som är intresserade.mer prak ska moment.

Hade önskat ﬂer inplanerade föreläsningar. A fokus ska ski as något från produk on ll lärande på akutmo agningen.
Hade önskat kuratorsträﬀar utanför sjukhusblocket.
-Fler utbildningsdagar på de olika klinikerna. Helst 1h i veckan.
- Placering ÖV psykiatrin, a ha en fullbokad mo agning utan stöd från en överbelastad handledare med pa enter som
är bedömda vara i behov av specialistpsykiatrin var under all kri k. - Mer strukturerade föreläsningar under
internmedicin/kirurgi.- Bä re neurologplacering, medverka vid 1-2 mo agningsdagar.
Brist på utbildning under kirurgavsni et, ojämn fördelning av arbetsbelastning under kirurgavsni et
Jag har saknat mer sammanhängande placeringar, har hoppat runt mycket. En del prak ska färdigheter har varit svåra a
förvärva, o a mkt fokus på administra va uppgi er som behöver u öras (anteckningar, utskrivningar, epikriser osv)
Admin d.
God llgång ll handledning, såväl teore skt som prak skt kunnande.A äldre kollegor inte ser oss bara som
arbetshästar utan ser a via är under utbildning. Bä re bemanning helg, nä er och kvällar på akuten
Medicinkliniken kunde man ibland känna sig lite utlämnad på.
Flex-klocka hade gjort det bä re e ersom man o a blir bedd a stanna över, arbets derna passar inte med tågen
(kanske svårt a ändra), de få läkare/ ssk som behandlat mig illa.
Möjlighet a styra över schema, tex få möjlighet a önska mer dag eller kvällMer handledning/föreläsningar och sä a
bli utvärderad
Mer feedback, har varit svårt a få konkret och lärorik feedback av handledare och av kollegor. Schemaläggning under
medicinblocket. Mer larmträning på akuten (vore bra a integrera de a mer under jourpassen utöver den enda
larmveckan som ﬁnns).
Saknat a intro, AT ng och massa föreläsningar som blivit inställda/omgjorda pga corona inte blivit kompenserade i
e erhand. Valfria placeringar som blev inställda pga corona. Dålig intro på tex kirurgen men även
medicinblocket.Ortopediavdelningen.
Dagpassen på akuten - horribel arbetsmiljö
Inte schemalägga för mycket utan ordentlig återhämtning, inte tvinga en a ta ledigt så man behöver använda upp
semester/jourkomp när man tänkt spara det ll sommaren, bä re stöd på na veckorna på akuten.
- Genomgång av akutverksamheten innan man påbörjad den. - Informa on ll andra personalgrupper a AT läkartjänsten
är en utbildningstjänst. - Mer varia on i var man ska vara/får göra under psykiatriplaceringen.
Återkommer då jag inte är så långt kommen än.
Arbets der/ﬂex
Struktur på undervisning under hela sjukhusblocket (men verkar som a det har förbä rats sedan jag gick där 2019).

Jag hade önskat bä re handledning av vissa kollegor på kirurgen. När jag var placerad på “trauma” på ortopeden CSK så
sa handledaren a han skulle ringa ll mig när det var dags för opera on. Han ringde inte men jag hi ade ll rä sal ändå
innan opera onen började. Personen som jag skulle gå bredvid sa då: “Jaha, dig blir man inte av med så lä ”. Tydligen har
han gjort på samma sä med andra AT kollegor som jag har pratat med. På internmedicin i Hässleholm har jag upplevt a
alldeles för lite d är avsa för min utbildning, jag har få känslan av a jag enbart är där för a producera
daganteckningar och epikriser. Sam digt tycker jag a alldeles för mycket ansvar har lagts på mig som ny. En kollega som
jag gick med förväntade sig a jag skulle jobba över e er kl 18 på en fredag. Hon menade på a hon ju skulle jobba kvar
och hon tyckte a hon kunde förvänta sig a jag också skulle göra det. Under dagen kom hon kon nuerligt på nya
undersökningar och nya konsulter som jag skulle kontakta angående pa enterna och vi hade inte gå runt ll alla
pa enterna förrän sen em. Jag ﬁck sedan själv bemöta missnöjet hos pa ent som inte hade blivit rodnad och som var
inställd på a hon skulle få åka hem den dagen, men min handledare tyckte a hon skulle genomgå två röntgen
undersökningar ll och stanna en dag ll(med tveksam indika on). Jag har inte arbetat på internmedicinsk klinik digare
och för mig är det mycket a skriva daganteckningar och epikriser på alla pa enter på AVA. Jag känner inte heller a det
är mo verat a jag ska ägna hela min dag åt de a (och dessutom jobba över ll sent på kvällen en fredag) när det
egentligen är specialistens ansvar a strukturera dagen så a allt hinns med. Överläkaren har generellt se inte varit
särskilt närvarande på någon av avdelningarna där jag har tjänstgjort. Jag har också blivit illa ll mods när jag har pratat
med Överläkare som u ryckt väldigt märkliga värderingar och som inte verkar bry sig llräckligt för sina pa enter. Han
pratade mycket om poli k och om hur dåligt det är för läkare och inför ssk som uppenbart tog illa vid sig så u ryckte han
a han tycker a annan vårdpersonal får för mycket lön i förhållande ll läkare. Samma person lämnade för mycket
ansvar på mig som ny när det gällde omhändertagandet av pa enterna på avdelningen, han verkade som sagt inte bry sig
llräckligt om pa enterna, han pratade mest om annat. Jag önskar a jag hade få vara på infek on i alla fall två veckor
ll. En vecka är alldeles för lite. Jag önskar också a jag hade få möjlighet a vara en vecka på ÖNH och en vecka på
GYN/OBS
Mer introduk on ll akutmo agningen.
Förväntningar och introduk on inför vissa placeringar gällande AT-läkarens arbetsuppgi er så som pm, arbetsbeskrivning
m.m. Utbildning kan prioriteras ned om arbetsbelastning blir hög. Organisatoriska frågor som sjukhusplatser och
ineﬀek va datorsystem, icke fungerande kortläsare, skrivare etc försämrar möjlighet a ge god och dseﬀek v vård samt
leder ll ökad administra on istället för pa entkontakt och prak skt yrkesutövande.
Kirurgi- ensamt på akuten på helgpassen, svårt a få handledning.Flex hade varit uppska at - o a över d.
- Jag tycker a internmedicinska blocket hade kunnat vara längre (på avdelning)

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge din AT?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

0

0

2

5

2,4

3

11

5,2

4

61

29

5

83

39,5

6 - Mycket bra

50

23,8

210

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,77

Median

5

Svarsfrekvens
100% (210/210)

Skulle du rekommendera andra a göra AT vid ”di ” sjukhus?
Namn

Antal

%

Ja

196

93,3

Nej

14

6,7

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Har du tjänstgjort/tjänstgör vid avsni et invärtesmedicinska specialiteter?

Namn

Antal

%

Ja

185

88,1

Nej

25

11,9

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Hur var introduk onen ll medicinavsni et?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

8

4,3

2

7

3,8

3

23

12,4

4

41

22,2

5

66

35,7

6 - Mycket bra

39

21,1

Jag har inte påbörjat medicinavsni et

1

0,5

Total 185

100

Sta s k
Medelvärde

4,45

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
Helt ok. Visade runt på avdelningen med runtvandring.
Vi ﬁck aldrig någon introduk on
Rik gt dåligt av Shariar. Bara en rundvisning om man jämför med intro ll akutkursen m Erik Dryver som var 6/6
Bra akutkurs och repetera HLR. Mycket av resten kändes lite arbiträrt/onödigt
Vi ﬁck ingen introduk on alls. Inte heller en i e erhand.
På grund av hög belastning (under sommaren) ﬁck min grupp ingen introduk on på medicin-placeringen.
Har för mig a den blev inställd för en del av kollegorna då det saknades resurser på avd.

Hade vi någon?
hade ingen pga a vi behövdes i verksamheten. Lovades a få den, men har bara 5 veckor kvar, och verkar inte bli av.
Var inte så mycket intro om jag minns rä .
Hade na jourvecka på akuten så kunde inte delta. Dvs hade ingen introduk on
Vi hade i alla fall en introduk on men kändes ganska icke u ömmande
Avsa

d, tydligt, välkomnande.

Mycket bra handfasta råd från sekreterare
Ingen introduk on.
Endast 1 dag. Men nu har de ändrat ll 2 dagar
Minns inte så mycket tyvärr..

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

4

2,2

2

13

7

3

25

13,5

4

41

22,2

5

68

36,8

6 - Mycket bra

34

18,4

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,39

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
Det är otroligt personberoende, men jag upplevde a kulturen avseende de a var god.
Specialisterna lät mig komma ll i mycket låg utsträckning trots a jag upplevde mig som intresserad och påläst
Fantas skt kompetenta överläkare som också undervisar i vardagen på internmedicin. ej bra på HIA där det är
överbemannat på underläkarsidan och överläkaren bara drar igenom ronden utan a förklara eller involvera en det
minsta a gå med HIA jouren var dock väldigt bra. Kan vi kanske schemaläggas mer jour d på HIA tex kväll/helg? Då blir
det inte så överbemannat? Kan vi vara på andra kardiologiska avdelningar?
generellt ok
Klinik och överläkarberoende.
Hade två fantas ska läkare som specialister på avdelningen

Inte ha någon speciﬁk handledning utöver överläkare som hjälper en med ens frågor.
Mycket beroende av handledare som ibland kan variera även under en och samma vecka
Utmärk introduk on samt handledning av kollegor med invärtesmedicin som specialitet.
Vissa överläkare ej all d närvarande
Väldigt varierande - personbundet
Medicin avd 8 var ej särskilt välfungerad i form av handledning. Mycket överläkarbyte eller överläkare som ej prioriterad
handledning. Övrigt har handledningen varit bra, ﬁnns fantas ska specialister på MAVA, HIA, Neurologen och när man
arbetar na . Men undertecknad var främst placerad på 8an som hade brister.
Hade en suverän ST-läkare som handledare på MAVA. Fick handlägga själv, men stämma av och han gav utrymme för
diskussion och frågor. På medicinavd i övrigt hade ansvariga fullt upp även om de så klart försökte hinna med mig som ATläkare.
E ersom specialister är på plats kan man få så mycket handledning man vill eller behöver.
Mycket varierande beroende på vilken överläkare man arbetat med
O ast fungerar de a mycket bra, men det är en rent överläkarberoende fråga...
Vissa handledare kör si eget race utan a låta at göra egna bedömningar. Man blir som en sekreterare. Det gör
placeringen oförtjänt intetgivande.
Varierat beroende på avdelning. Mindre klinisk handledning på avdelningar där överläkaren inte är där på
e ermiddagarna och där ronden håller på ll lunch. Mer klinisk handledning på ll exempel kardiologen, där man vid
intresse ﬁck chans a vara med på arbetsprov, ultraljud, tolka EKG osv.
Det var rörigt med många olika överläkare, dålig kon nuitet och jag kände mig emellanåt lite utlämnad och med
bristande stöd och handledning
Omöjligt a svara på, skiljer sig för mycket mellan olika handledare. Vissa är jä ebra.
Det är väldigt beroende på vilken placering man är på och vilken specialist man gå med. Ibland fungerar det jä ebra och
ibland mindre bra.
Varierande kvalitet på handledningen på akuten. Vissa är alldeles för stressade själva och är inte intresserade av a
handleda.
Finns inte d ll mycket handledning.
Väldigt beroende av vilken ST eller ÖL man går med.
Ganska bristande, upplevde inte jä ebra stöd från kollegor.
På avdelningar o ast bra, på akuten bra om man går med medicinjouren
Ingen handledning, man är en arbetsmyra. Som at är du bara ll för a lösa bemanning, utbildningen fa as helt
Mycket lite klinisk handledning. Ingen undervisning.
Se ovan.

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

3

1,6

2

13

7

3

25

13,5

4

43

23,2

5

70

37,8

6 - Mycket bra

31

16,8

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,39

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
Se ovan?
samma fråga som ovan
Handledningen har generellt varit god. Något sämre på akuten då man få handledning av akutläkare som inte ha
huvudfokus eller prioritering på a handleda speciﬁkt AT läkare och som även varit mer juniora därav le ll sämre
handledning.
se föregående
se ovan
se ovan
O ast fungerar de a mycket bra, men det är en rent överläkarberoende fråga...
Dubble
Se ovan.
Se ovan..?
Samma här.

Hur har handledningen fungerat på de a avsni ? (med personlig handledare eller grupphandledning)

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

3

1,6

2

18

9,7

3

35

18,9

4

40

21,6

5

45

24,3

6 - Mycket bra

44

23,8

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,29

Median

4

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
När det väl var undervisning var den väl genomförd, men det var dåligt med antal.
Många llfälle uteblev pga covid-19
Mycket inställt pga pandemin
Många undervisnings llfällen har uteblivit
helt och hållet personbundet, vissa ÖL på MAVA kan absolut förbä ra si bemötande, ex Alexandru S
ostrukturerat schema för grupphandledning, annars bra
Det har ju mer varit en rapport av vad man gjort senaste veckan med 1-2 ʺkluriga fallʺ. Vet inte varför det har kallats
handledning. Case-dragning och lägesrapport är väl bä re namn. Jag tror personligen ingen kan ha handledning i grupp
om 8 personer, där man dessutom känner kanske 3-5. Döp om eller gör om.
Förstår ej sy et med mentor, våra få träﬀar har inte resulterat i något ve gt även om mentorn är väldigt trevlig.
Grupphandledningen har inte lärt mig något heller, se föregående kommentar om a man ej minns underligga fall som
folk tar upp.
Har gjort stora delar under sommaren, och där med inte ha så mycket grupphandledning.
Vet ej ännu
Ej någon tydlig agenda på vad vi skulle gå igenom, samma föreläsning ﬂera ggr men sen missade vik ga moment så som
EKG tolkning etc.
Bra llfällen med Anna, där det varit falldragning och a hon förbere ppt. Har känts lite mer strukturerat, vilket varit
bra. Lite oklarheter kring handledning på akutavsni et och svårt a veta ibland när man skulle på det ena eller det andra.
Obeﬁntlig, men den få gångerna vi hade det var det bra.
Inte så strukturerat. Vi AT läkare skulle ha med oss fall men blev inte så bra. Hade varit bra om handledaren styrde lite
mer och man diskuterade relevanta ämnen.
Ostrukturerat och få llfällen
Har inte ha någon egentlig grupphandledning inom medicinavsni et ännu.

Svårt a få ll handledarträﬀar. Annars bra
Förstår inte skillnaden ll föregående två frågor
Har vi ha någon grupphandledning?
Grupphandlednigen fungerade väldigt bra under Akutavsni et. Däremot har det inte fungerat speciellt bra under
medicinavsni et och vi har knappt ha någon grupphandledning.
Grupphandledningarna var röriga och ibland drog de över lång d e er slu d. Andra föreläsningar var jä ebra som Karin
Filipssons diabetesföreläsning.
Mycket egna fall mer varia on önskvärt
Min handledare var inte superstrukturerad, så jag hade gärna se a vi ﬁck ﬂer exempel på hur mötena kan se ut
Inte mycket handlening. Fler träﬀar hade varit önskvärt.
Inget behov, onödigt
Bra med handledning för jobbdagen vid tjänstgöring på avdelning och akuten. Dock svårt a få konkret handledning och
feedback på ens egna presta on/kunskapsnivå.
Givande rent inlärningsmässigt, men också e bra kollegialt stöd om man känt sig osäker eller nega vt påverkad av en
situa on.
Grupphandledning hade vi inte heller under de a block. Med personliga handledaren fungerade det bra.
Jag har en snäll generell handledare men det som inte har fungerat så bra är den dagliga handledningen av specialist på
avdelning

Hur uppfa ade du a arbetsmiljön är på de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

5

2,7

2

14

7,6

3

29

15,7

4

51

27,6

5

59

31,9

6 - Mycket bra

27

14,6

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,22

Median

4

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
All ör stressigt och mycket obetald över d. Hit vill jag inte llbaks!
Dålig stämning

mycket bra förutom på HIA där det är överbemannat på underläkarsidan och överläkaren bara drar igenom ronden utan
a förklara eller involvera en det minsta
Se ovan svar
O a arbetat över som inte kompenserats på något sä . Inte kunnat ta igen de a genom a gå digare vid något annat
llfälle.
Lite väl mycket a hinna med om man har det digt under AT och inte arbetat på medicinavdelning innan. Annars
toppen.
Hög arbetsbelastning, personalen kan vara stressad vilket är förståeligt men det påverkar en som ny AT-läk
Arbetet på akuten kan vara stressigt.
På avd 8 tyvärr mkt dåligt. I övrigt mkt bra. Bra på akuten. Bra na . Bra MAVA. Bra HIA. Bra neurologen.
Medicinakuten är ibland kao sk men jag hade nog ganska tur trots allt med o ast helt okej belastning(dvs a opå
pa enter tog slut kl 04-05 på morgonen på e na pass tex)

ade

Platsbristen är märkbar och under all kri k. Babels hus.
Men akuten är väldigt överbelastad.
Mycket bra frånse na passen på akuten som är underdimensionerad vilket o a leder ll stress.
Mycket blandat arbetsbörda från avdelning ll avdelning. Snedfördelade läkare gör det ibland väldigt stressigt a hinna
med jobbet, och ibland si er man bara av den.
Varierande beroende på avdelning. - På akuten: ibland brist på datorer, dåliga stolar och skrivbord. Hög ljudvolym. - På
avdelningar: o a bä re. Dock si er man o a helt ensam och arbetar. Hade varit bra a kunna si a med andra
underläkare på avdelningen (ex lunga + gastro llsammans) för a kunna bolla vissa saker osv. De a var möjligt på tex
kardiologen, vilket var trevligt.
Brist på sjuksköterskor. Vårdplatsbrist.
Otroligt varierande från vecka ll vecka - är det specialistbrist är det o a en rä besvärlig arbetsmiljö - är det
överbemannat är det svårt a känna a man utvecklas. Förstår a de a är svårt a ta höjd för men generellt har det
mesta fungerat bra.
Stressigt för det mesta.
Avdelningsbördan är tydligt skev dock, orimligt a vara ensam med 15 pa entr och a överläkaren är borta hela
e ermiddagen med mo agningar.
När vi är välbemannade fungerar det rä bra.
Bra arbetsuppgi er men den fysiska miljön dvs t.ex. ergonomi, ljudmiljö var inte så bra. På väg a bli bä re dock!
Emellanåt mycket hög belastning på vissa internmedicinska avdelningar.
Akuten sämre, gastro hög belastning.
överbelastad. Många sökande, många sjuka.
Stundtals väldigt långa dagar på medicinavdelning
Hög belastning, främst som jour men även mycket avdelningsarbete. O a behov av över dsarbete men svårt a ta
betalt för det då översidan måste vara beordrad (ﬁnns inte all d någon på plats som kan beordra dig om du t.ex. är på
avd och ÖL har gå hem för dagen).
O a hög belastning på akuten vilket skapar mycket stress.
4 på akuten.
Pga utebliven handledning/undervisning

Jag tycker inte a det är OK a förväntas jobba över ll e er kl 18 på en fredag pga a specialisten jag gick med inte hade
någon bra struktur och ständigt kom på nya undersökningar som skulle genomföras under dagen. Jag tycker inte heller a
det är Ok a lämnas ensam på avdelningen större delen av dagen samt helt avsaknad av undervisning.
Överbeläggningar och brist på vårdplatser gör personalen stressad och försämrar arbetsmiljön mycket. Det är väldigt
rörigt på akuten.

Hur har samarbetet med övriga medarbetare fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

4

2,2

3

10

5,4

4

29

15,7

5

79

42,7

6 - Mycket bra

63

34,1

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,01

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
mycket bra förutom på HIA där det är överbemannat på underläkarsidan och överläkaren bara drar igenom ronden utan
a förklara eller involvera en det minsta
All d handledning llgänglig!
Alla är välkomnande och trevliga!
Viss frustra on från övrig personal (SSK/USK) och tendens ll oförstående ll a man är ny på avdelningen och inte kan
avdelningsspeciﬁka ru ner. Men kanske svårt a komma ifrån när det är stor omsä ning av AT-läkare. Känns ibland som
a de inte har insikt i vilken ʺnivåʺ AT-läkarna ligger på och hur stort ansvar vi förväntas ta.
Alla gillar inte AT-läkare och det märks, kan dock förstå det då vi ej är så självständiga och det därför tar lång d när vi är
ansvariga
Överlag bra, men vissa stolpsko

ll handledare drar ned min uppfa ning

se ovan
Det är svårare a ha e nära samarbete med övrig personal när man byter avdelning varje vecka.

I vilken utsträckning har du ha möjlighet a delta i den lokalt organiserade undervisningen under
medicinavsni et (har du t ex kunnat frikopplas från den kliniska tjänstgöringen för a delta i undervisningen)?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

6

3,2

2

14

7,6

3

20

10,8

4

17

9,2

5

57

30,8

6 - All d

71

38,4

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,72

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
Det var sällan det var utbildning, men de gånger det var gick det bra.
ibland inte lyckats komma iväg på lunchen pga mycket arbete på avdelningen
Det brukar fungera men man får ibland komma sent på utbildning på grund av mycket a göra på avdelningen.
Ibland svårt. Mkt vik gt a man får de a
Svårt ibland a komma ifrån i d, men det har varit allmänt känt vilka dagar AT-läkarna har utbildning och det har inte
ifrågasa s, vilket varit skönt.
Ja, men dåligt samvete för dem som blir kvar med jobbet på avd.
Jag har tagit för vana a informera överläkare och kollegor om a jag har utbildning hela e ermiddagen. Och inte
accepterat någon oförståelse av e sådant faktum.
Har tyvärr missat en del p g a akutenpass och semester.
Har vid något llfälle blivit ombedd a komma llbaka för a ronda e eråt.
Ibland var det pga arbetsbelastning svårt a komma ifrån
Ibland ej kunnat gå pga avdelningsarbete.
Har blivit mycket bä re jämfört med digare AT-kollegor. En gång har de hänt men då varit väldigt pressat på kliniken.
Lunchföreläsningarna uppska as! All d lärorikt½
Vi har frikopplats från kliniska tjänstgöringen men inte ha någon utbildning.
Till en början inte alls, e er a det ly es på AT-råd möjliggjordes frikoppling med god d för transport ll Helsingborg.
Varit svårare om man ex varit dagjour på akuten, men o ast har en vik ul-kollega avlöst
Har ha mycket jour i samband med de a oivh därför missat. Har också ha svårt a lämna avdelningen. När jag kunnat
delta har utbildningen varit bra.
Inte varit så mycket men har kunnat delta
Men vet a andra har ha problem a få lämna vissa avdelningar.

Ej under AVAplacering
Finns ingen undervisning i internmedicin. Gruppreﬂek on, läkemedelsföreläsn, etc på onsdagsem har vi avsa i schemat.
Det var o a svårt a få ll, man ﬁck sällan förståelse från omgivningen.
Ibland något svårt a komma iväg i d pga hög belastning på avdelningarna men har kunnat komma ifrån.
Ibland har vi små seminarium 16-17 när man är schemalagd på avd/akuten, de hinner man inte vara med på.
Hade ingen undervisning
vi har inte ha någon undervisning än

Hur upplever du a undervisningen varit under de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

6

3,2

2

11

5,9

3

19

10,3

4

47

25,4

5

60

32,4

6 - Mycket bra

42

22,7

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,46

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
tyvärr inte så bra e ersom många utbildnings llfällen uteblivit. De som vi ha har dock varit bra- njursvikt, diabetes,
hjär nfarkt- och på en nivå som varit perfekt för AT-läkare
ingen bra info om när vi har utb samt om de blivit inställda under kort varsel
Har det varit någon? Om det fanns så var den säkert bra.
Vi har bara ha 1 föreläsning, ingen annan undervisning.
handledningarna skulle kunna bli bä re och mer lärorika jmf med hur de är idag.
Som sagt, stora delar under sommaren. Inte så mycket undervisning.
Helsingborgs föreläsningar överlag bra.
Hade gärna se mer undervisning under de a avsni .
Varierande, men åtminstone två fantas ska föreläsningar.
vi har inte ha så mycket undervisning förutom grupphandledning och det var inte så bra.
Många föreläsningar som uteblivit.

Svårt a hinna ll lunchföreläsningar. Bä re med längre pass av undervisning åt gången
Vi har inte ha medicinsk undervisning, bara e k/kuratorsamtal och arbetsbelastningundervisning, där RS i princip sade
a det bästa sä et RS har a åtgärda utbrändhet, stress och dålig arbetsmiljö är a göra medarbetarna medvetna om a
det ﬁnns risk a bränna ut sig, inte a man ville göra något åt situa onen. Ärligt, men inte bra.
Undervisningen i Landskrona är dålig, men då vi ﬁck börja gå på Helsingborgs föreläsningar har de a blivit så enormt
mycket bä re
Vi har inte ha någon. Bara lite ultraljudsundervisning som för visso var bra men hade verkligen önskat mig mer
föreläsningar/case
Vi har inte ha mycket undervisning.
Se ovan.
Obeﬁntlig.
Små grupper, de som undervisade höll utbildningen på ʺlagomʺ AT-nivå, och var väldigt interak vt
Föreläsningarna blir o ast av och dom är super, dock ﬁnns inte så mycket d ll undervisning i den kliniska vardagen - vid
handläggning av pat på akuten, vid ronder
var inte så o a men höll god kvalité
Endokrinologiföreläsning via teams där föreläsare skrev på tavlan och ingen hemma kunde hänga med var ej op mal.
A hela min avdelningsplacering var på covidavdelning sänker betyget.
Obeﬁntlig undervisning i internmedicin.
O a mycket bra, ibland lite röriga föreläsare vilket gjort a det har varit svårt a

llgodogöra sig undervisningen.

Existerade inte
har inte ha någon undervisning
Bra a den o a är fallbaserad och bygger på diskussion samt AT-gruppens frågor och inte bara rena föreläsningar.

I vilken utsträckning har du tagit ini a v ll a bli bedömd och ll a få återkoppling på din kompetens under
medicinavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

5

2,7

2

21

11,4

3

27

14,6

4

57

30,8

5

51

27,6

6 - Mycket o a

24

13

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,08

Median

4

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
En gång ﬁck jag strukturerad feedback.
har gjort 6 st sit in
Har ej funnits d utöver obligatorisk sit-in.
Det hänger på eget ini a v och a det ﬁnns d.
Har få en del 360 ifyllda, men borde be om mer direkt feedback.
Frågvis - inte för a jag inte kan. Jag vill veta a jag tänker rä och a jag inte missar något.
Svårt a få bra konstruk v feedback. Endast få det vid enstaka llfällen.
Jag har gjort 360graders såsom vi ska, och si n.
Be om feedback, men inte speciﬁkt om återkoppling på kompetensen. Det ska jag be om i fram den!
Be om 360-graders utvärdering vid ﬂertal llfällen.
Fick inte speciellt mycket återkoppling.
Ska bä ra mig på det.
frågat i slutet av veckan på avd-placeringar, frågat ssk/usk mycket om det ﬁnns något man kan göra annorlunda i
samarbetet mellan
Försökt a införa feedback-friday, även a själv ge feedback ll handledare och medarbetare.
Inget utöver de sit-in och 360-graders som ska genomföras.
Har inte funnits möjlighet ll de a. Jag har för det mesta lämnats ensam med förväntan a producera daganteckningar
och epikriser.
Har ej speciﬁkt tagit ini a v ll a bli bedömd ännu. Men har samtalat llsammans med ansvarig läkare på avdelning/
övrig vårdpersonal om hur det går.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de teore ska AT-målen?

Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

4

2,2

3

14

7,6

4

56

30,3

5

81

43,8

6 - Mycket lä

30

16,2

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,64

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
Ingen aning (ligger på mig tyvärr)
Vet ej.
Man får kämpa
Önskas mer d för egen studie d, inte ʺbaraʺ föreläsningar. Enstaka studiedagar då och då?
Svårt a hinna med studier.
Man har väldigt begränsad mo agningsplacering, således svårt a uppnå vissa mål.
Lite svårt a utvärdera då en sällan får feedback avseende sin kompetensnivå.
Jag kommer ej a träﬀa på en så mångfald av pa enter på min placering i Hässleholm. Jag kommer a behöva läsa in
målen på egen hand.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de prak ska AT-målen?

Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

8

4,3

3

13

7

4

57

30,8

5

79

42,7

6 - Mycket lä

28

15,1

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,57

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
svårt a se/göra allt man behöver
Vet ej.
Svårigheter ibland relaterat ll stort sjukhus där studenter och ST-läkare också vill komma ll och u öra vissa saker.
se ovan
Man måste tänka på a verkligen ta ini a v och ansvar för si lärande.
Kan vara svårt a få ll lumbalpunk on, som nämns i målbeskrivningen.
Generellt lite d för prak ska saker, hade önskat mer av de a
Svårt a få ll vissa prak ska moment då det saknas pat för det vilket inte är så mycket a göra åt. Dock få öva när
llfälle funnits.

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge medicinavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

3

1,6

2

7

3,8

3

19

10,3

4

49

26,5

5

68

36,8

6 - Mycket bra

39

21,1

185

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,56

Median

5

Svarsfrekvens
100% (185/185)
Kommentar:
int medicin var bra förutom undervisnings llfällena. HIA var inte alls bra e ersom man inte ﬁck delta i arbetet utom när
man gick med HIA jour. Stroke var inte bra för det var överbemannat på underläkarsidan. Det hade varit bä re a gå
kväll/helg med strokejouren.
Mycket trevliga och utbildningsorienterade kollegor, men ganska rörig grupphandledning och planerad utbildning
Har ej gjort så mycket d än så kan ej vidare bedöma
Delbetyg e er 1,5 mån
har inte gjort medicin ännu
Väldigt nöjd med intermed-placeringen på e mindre sjukhus som jag nämnde digare, men såklart får man inte all d
spektrat av sjukdomar, men sam digt gick vi ju även jour på akuten i Hbg och hade då larmvecka också
Kollegorna och viljan ﬁnns där vilket drar upp sammanfa ande betyget. Dock ﬁnns inte resurserna skulle jag säga.
Arbetsmiljön på akuten och schemaläggningen drar ner betyget lite

Är det någon del inom avsni et invärtesmedicinska specialiteter som skiljer sig, i posi v eller nega v riktning,
från de andra?

Namn

Antal

%

Ja

56

30,3

Nej

129

69,7

185

100

Total
Svarsfrekvens
100% (185/185)

Kommentar om du svarat ja:
Akuten är mycket lärorikt.
O ast sjukare pa enter med mer komplicerad läkemedelsbehandling.
Stressigt och mycket över d.
Pga personalbrist hamnade man ibland på placering som egentligen var mkt bris ällig avseende handledning, då man
behövdes som ren arbetskra . Inte posi vt.
Nega vt: arbetsmiljön
HIA och stroke var inte bra, se ovan.
se digare kommentarer
Tycker a man ﬁck mer introduk on och förberedelser inför kirurgiska blocket. Det hade varit bra med ﬂer intro dagar på
medicin om möjligt alterna vt ﬂer utbildningsdagar med tema inom olika medicinska ämnen som tex kardiologi, kanske
en extra halv dags utbildning för ekg tolkning under blocket.
Mycket mer jobb och över d, såväl på akuten som på avdelning.
Akuten sämre än övriga pga arbetsmiljö
Bä re strukturerat och upplagt för både handledning och undervisning.
Bara posi va erfarenheter från placeringen på akuten i Ängelholm.
Bra a vara på akuten
Avd 8 avviker mycket och dra ner hela betyget. Rik gt bra med na veckor.
Inte än så länge.
Ortopediplaceringen (som låg inom medicinblocket för oss) var mycket bra
På vissa avdelningar blir det en väldigt bra vecka eller en dålig vecka beroende på vilken överläkare man får gå med.
Medans på vissa avdelningar är det inte lika stor varia on.
Lite för snabbt och rappt. Tjafsigt och dsödande med eviga platsdiskussioner. Går ut över pa enterna a lotsas hit och
dit - kanske e problem för sjukvården som helhet, men för mig mest märkbart under medicinavsni et.
Ängelholms akutmo agning
HIA, välbemannat så ll den grad a man knappt ﬁck göra något prak skt utan mest stå och
det jag nämnt

a på.

Akuten var jä ebra. AVA var också bra. Med avdelningarna var ganska bra. Neuro-obs var inte så givande. Man ﬁck inte
göra så mycket.
Sämre handledning under grupphandlednings llfällen.
För lite självständighet.
Mycket bra stö ning och hög kompetens på hematologsidan
Infek onsplaceringnen var bra
Placeringen på neuro-obs hade kunnat vara bä re. Pga Covid ﬁck vi ej möjlighet a vara med på ronderna, pga för
mycket personal.
Rela vt stark kollegialitet och återkommande bra klinisk handledning från ST-läkare och specialister.
MAVA och Kardiologi placeringar.
Man upplever snabbt a man är ʺen naturlig delʺ av verksamheten och a man fyller en mycket vik g funk on.
Sämre upplägg med inläsnings d och undervisning än på t ex kirurgen. Däremot bra med mycket akutenplacering.
Mycket hög belastning under arbete på vårdavdelningar
Min kardiologplacering var sämre pga sämre handledning
För min del är HIA inte så givande pga handledaren som inte gav möjlighet ll eget ansvar.
Placeringen på infek onsavdelningen var särskilt bra, då man rondade varannan dag själv och varannan dag med
överläkare sam digt som överläkaren all d fanns llgänglig på avdelningen.
Betydligt högre belastning på avdelningar där överläkaren ej är där på e ermiddagarna samt där man är själv på hela
vårdlaget (funkar ok om 8 pa enter, svårare om 10-12).
Kanske var det för a det var första blocket och a jag var dålig men jag tycker a jag hade för dåligt kliniskt
stöd/handledning/undervisning och för stor arbetsbelastning, det blev för mig många sena kvällar och mycket ångest
Bä re bemötande från kollegor. Mer ak v handledning
- IME jä ekul, MAVA o ast bra - HIA väldigt varierande i kvalitet - Neurologen ganska kass
Svårt a kunna delta i AT-undervisningen utan a det resulterar i a man måste jobba över den d man lagt på
obligatorisk undervisning.
det var dålig arbetsmiljö och jag blev mobbad av läkarna, kände mig inte alls välkommen, därför kan jag inte ge bra betyg
trots a vissa saker var bra
Bra stöd från specialister. Ingen utbildning.
Vårdsystemet(avstämning med läk, osv) + arbetsmiljö fungerar bä re på vissa avdelningar. Men helt icke fungerande på
akuten.
Infek on, inte så bra introduk on.
E ersom det är e mindre sjukhus innehöll de olika avdelningarna lite go och blandat (förutom hjärtavdelningen som ju
överlag innehöll strikt hjärtpat)
Mer struktur kring handledningen, det uppska as.
Kliniken fungerar inte särskilt bra jämför med andra kliniker på sjukhuset. Dålig llgång på specialister/ST-läkare.
MAVA i posi v riktning då lärorik placering med bra handledning
Väldigt lite akutverksamhet. Begränsat antal subspecialiteter (ex ingen gastro, lung eller njurmedicin) Utvecklande a gå
primärjour
Mycket bra na vecka!
Arbetsbelastningen, generellt hög.

Hia och MAVA var bästa placeringarna. Otur om man ﬁck vara på avdelning 8 tex
Större varia on i vad man får se/göra. Bä re kollegialt stöd. AT tjänstgöringen varit mer välorganiserat.
Bristen på undervisning och klinisk handledning. Jag hade mycket större förväntningar på placeringen, men känner tyvärr
inte a jag lärde mig så mycket som jag hade velat.
Placeringen på infek onskliniken CSK har varit jä ebra.
Mer arbetsbelastning.

Har du tjänstgjort/tjänstgör inom avsni et opererande specialiteter?
Namn

Antal

%

Ja

151

71,9

Nej

59

28,1

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Har du tjänstgjort/tjänstgör vid det invärtesemedicinska avsni et?
Namn

Antal

%

Ja

135

89,4

Nej

16

10,6

151

100

Total
Svarsfrekvens
100% (151/151)

Hur var introduk onen ll kirurgiavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

0,7

2

7

4,6

3

26

17,2

4

40

26,5

5

46

30,5

6 - Mycket bra

28

18,5

Jag har inte påbörjat kirurgiavsni et

3

2

Total 151

100

Sta s k
Medelvärde

4,4

Median

4,5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Jag ﬁck ingen introduk on.
ﬁck ingen intro
Bä re än intron ll medicin
Har endast genomfört ortopediplaceringen.
Jag tror inte a vi har ha någon introduk on.
För kort. Enbart en dag.
Många sjuka, mycket inställt.
Bra med presenta on av verksamheten och snabb rundvandring.
Kort och koncis
Introt vi hade var väldigt bra, men kunde varit längre
Vid start av ATn mycket bra introduk on ll kirurgiavsni et men när man sedan kom ut på kliniken hade jag önskat a det
hade varit bä re introduk on.
Det fa ades många föreläsningar under intro.
Jag har tyvärr inte känt mig uppska ad eller vällkommen av seniora läkare på kirurgen. Inte alla men nog för a dra ner
på betyget på kirurgklinikens placering.
Uteblivna föreläsningar samt intro
För mycket ʺförhörʺ och inte så mkt intro

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

0,7

2

6

4

3

28

18,5

4

35

23,2

5

53

35,1

6 - Mycket bra

28

18,5

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,44

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Mkt varierande beroende på handledare, men det verkar ﬁnnas en kultur a pressa igenom det dagliga
avdelningsarbetet, vilket gör a det, med en del ansvariga läkare, inte ﬁnns d a själv leda arbetet.
Toppen avdelningsläkare
Vi har inte ha någon handledning utöver ens överläkare som man kan ställa frågor ll.
Väldigt läkarberoende. Om en läkare är undervisande så ﬁnns det handledning annars är det i princip obeﬁntligt.
De allra ﬂesta är väldigt bra, en enstaka har varit sämre.
Ibland bra, ibland mindre bra, ibland katastrof
Bra men mindre stöd än på internmedicin
Endast jour d som det ibland kan vara svårt.
På avdelningen ﬁck jag knappt någon handledning, utan agerade endast administra vt stöd
De a skiljer sig åt mellan olika läkare man jobbar med.
Önskar lite mer handledning från avdelningsläkare.
Inte så mycket d ll handledning.
Bra, men varierande beroende på person ll person

Hur har handledningen fungerat på de a avsni ? (med personlig handledare eller grupphandledning)

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

3

2

2

10

6,6

3

28

18,5

4

40

26,5

5

44

29,1

6 - Mycket bra

26

17,2

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,26

Median

4

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Personlig handledning var emellanåt MKT BRA, emellanåt obeﬁntlig och jag hade ingen grupphandledning.
för korta utbildnings llfällen dock välplanerade och interak va och man ﬁck veta innan vad man skulle läsa på
Om man tjänstgör på e team på akuten där ʺmedicine anʺ är teamleader så är det svårt a handlägga kirurgpa enter
e ersom dessa måste avstämmas med akutläkare eller kirurg, och det blir svårt a få tag i en person a stämma av
llsammans med.
Case-dragning. Den har varit trevlig. Vet inte om jag känner mig handledd men det har varit intressanta fall och bra
diskussioner.
Grupphandelningen lärde mig inget då man ej minns de fall som folk tagit upp som o a var ovanliga och ej relevanta.
Som på invärtesmedicin, mycket varierande och beroende av handledare.
Vet inte om de a funnits alls? Ha e handledarmöte med blockspeciﬁk handledare som var småsnack.
Välstrukturerad. Planerad och tydligt vad som skulle läsas på. Inte jä emycket genomgång och handledning istället quiz
vilket ej är lika lärorikt. Men helt okej.
Kanske lite mindre strukturerad. Trevliga llfällen, men kanske inte så lärorika. Känts mycket som avstämning av hur det
är på de olika placeringarna och samtal kring andra aspekter av yrket. Kanske saknat lite struktur.
Har inte ha kontakt med min personliga handledare på kirurgen (hen hade svårt a få d ll det). Den övriga
handledningen bra.
När det är handledning är den bra.
Har inte lyckats få ll e

llfälle som passar min handledare och mig a ha e möte.

Ingen bra grupphandledning. Inte så givande form av undervisning. Mer föreläsning eller fallgenomgångar hade önskats.
Bra men lite svårt a få ll handledarträﬀar
Svårt a få ll handledning schematekniskt.
träﬀades bara 1-2 gånger

Nu när jag är på vårdcentral och vi har regelbundna handledningar veckovis inser jag hur mkt de a ger, sen förstår jag
sam digt a de a kan svårare a llämpa inom kururgin
Mycket eget ini a v självklart och enkelt a det faller ur
Mer handledningsträﬀar.
Inget behov under så korta placeringar
Bra innehåll egentligen men jag är inte så förtjust i a bli förhörd varje gång (vilket det känns som men kanske inte är
sy et)
generellt sä bra men vissa handledare verkade väldigt ointresserade av handledning (se digare svar)
Ej funnits d för individuell handledning, handledaren hade inte d. Gruppsamtal med Marja på föreläsningsdagarna har
varit mycket bra!

Hur uppfa ade du a arbetsmiljön är på de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

13

8,6

3

17

11,3

4

44

29,1

5

48

31,8

6 - Mycket bra

29

19,2

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,42

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Svårt för AT-läkare på opera on, mycket egenansvar för a kunna observera/få assistera på opera on. Vore bä re med
tydligt schema alt ʺnågon a gå medʺ.
Trevlig ortopedklinik.
Arbetsmiljö är strikt relaterat ll just arbetskra en.
Handledare var måna om ens arbetsmiljö och hjälpte en sluta i d och ha det bra.
Bra förutom på helgpassen på kirurgakuten.
Vissa veckor bra, andra katastrof
Inte gjort färdigt avsni et.
Vissa veckor har vi varit väldigt underbemannade och då har det varit mycket tu .

Ibland vanligare här a överläkare var svårkontaktade
Väldigt stressigt på akuten kirurgi och ortopedi.

Hur har samarbetet med övriga medarbetare fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

4

2,6

3

6

4

4

36

23,8

5

63

41,7

6 - Mycket bra

42

27,8

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,88

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Om man frågade och låg på var det inga kons gheter.
Bra frånse en ST-läkare.
Inte gjort färdigt avsni et.
Mina medarbetare på akuten har varit fantas ska. Men kirurgkliniken överlag, avdelningen och mo agningen har det
inte funkat så bra. Vissa på kliniken har få mig a känna mig ovik g och har egentligen inte känt mig välkommen.
Alla kollegor är jä ehjälpsamma.

I vilken utsträckning har du ha möjlighet a delta i den lokalt organiserade undervisningen under
kirurgiavsni et (har du t ex kunnat frikopplas från den kliniska tjänstgöringen för a delta i undervisningen)?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

6

4

2

4

2,6

3

10

6,6

4

21

13,9

5

39

25,8

6 - All d

71

47

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,96

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Det var sällan det behövdes, men när det väl behövdes kunde det vara svårt a lämna avdelningen.
det fanns ingen sådan vad jag vet, eller så ﬁck vi ingen informa on om den
Får all d gå iväg men rä o a sker inte undervisningen p.g.a orsaker.
Vi hade nästan ingen undervisning under denna period, delvis pga covid och sommar
Man tar sig d
Missade första utbildningsdagen under AT pga na vecka på akuten.
Har inte försökt påverka någon ng i någon speciﬁk riktning här än så därför neutralt svar
I princip all d förutom när man har larmvecka
Kan vara schemalagd na jour e er en utbildningsdag vilket inte är op malt.
Vi hade i princip ingen utbildning bortse från ortopeden som var väldigt bra!
Ha utbildning och na jour samma dygn
All d ha möjlighet men många föreläsningar har fallit bort, föreläsaren har ej kommit.
Ibland kunde ngn pat försämras precis innan lunch d eller a man inte hann med allt arbete på just de få mmarna på
fredagen innan utbildning och däre er avslut. Om man inte hann med admin kunde man dock närvara på utb men a
man gick ex ll läkarhuset e eråt och dikterade
Väldigt sparsam utbildning pga placering under sommarmånaderna.
Var inte så mycket men har kunnat delta. Påverkades av sommarsemester.
Fanns inte så mycket
Var inte jä emycket lokal undervisning under kirurgblocket
Lunchföreläsningar har inte varit en möjlighet när man är placerad på akuten. Tyvärr hade de inte möjlighet a skicka ut
handouts

Hur upplever du a undervisningen varit under de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

5

3,3

2

11

7,3

3

35

23,2

4

31

20,5

5

44

29,1

6 - Mycket bra

25

16,6

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,15

Median

4

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
För korta quiz. Föreläsningar är uppska at.
Har inte genomgå någon utbildning inom kirurgiavsni et.
O a dåligt förberedda föreläsningar, eller så dyker ansvarig föreläsare ej upp.
inte så mycket diskussion, utan mer ja/nej-frågor och svar. hade uppska at mer diskussion om diagnoserna, behandling
osv, mer som e case hade uppska ats än a bara läsa en ar kel och svara på frågor om ar keln.
Enbart deltagit i undervisning under ortopediavsni et då denna i Helsingborg ligger under internmedicinblocket.
Vi har inte ha någon undervisning alls.
Väldigt lite undervisning hi lls
Man får inte lika mycket stöd ll skillnad från medicin blocket trots a vissa saker är mer prak ska och kräver mer där
med mer erfarenhet.
bä re än medicin och akuten
Bra kvalité när det sker.
Inte llräckligt med föreläsning under sommaren.
ca 15/20 llfällen inställda
Vi hade väldigt få grupphandledningar i kirurgi
Dålig på kirurgen, bra på ortopeden
Bra på det hela med dvis tydliga områden man kunde läsa på. Ibland lite korta handlednings llfällen.
det var inte mycket undervisning alls
Väldigt bra och innehållsrika utbildningar, men önskar ibland a de kunde varit lite längre och involverat publiken mer.
Vet a det digare funnits lunchföreläsningar som pausats pga covid. Hade uppska at någon extra litet
utbildningsmoment under kir-placering insprängt i schemat.

Mycket uteblivna föreläsningar. Tidsbrist.
Blandat och kort i förhållande ll avsa planerad d
Pga covid-19 hade vi ingen undervisning inom kirurgi
Inget alls
Hade inga föreläsningar
Var under sommaren + covid. Undervisningen var i princip bara lunchföreläsningar och då jobbade jag all d på akuten.
Lite ostrukturerad då - verkar ha förbä rats sedan dess
Under sommaren när jag gick avsni et hade vi endast en lunchföreläsning. Hade uppska at mer i rela on ll
placeringen.

I vilken utsträckning har du tagit ini a v ll a bli bedömd och ll a få återkoppling på din kompetens under
kirurgiavsni et?
Namn

Antal

%

1 - Aldrig

1

0,7

2

15

9,9

3

30

19,9

4

45

29,8

5

42

27,8

6 - Mycket o a

18

11,9

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,1

Median

4

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
Be om och o a få feedback
kunde ha be om ﬂera sit in, men jag arbetade bara med gastromedicinare
Har ej funnits d utöver obligatorisk sit-in.
Bara när jag gjort si n.
Finns inte rik gt d ll det.
Har inte ha

d

Tycker de a är svårt då man o a är stressad i arbetet.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de teore ska AT-målen?

Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

1

0,7

3

13

8,6

4

52

34,4

5

62

41,1

6 - Mycket lä

23

15,2

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,62

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
under covid, knappt ngn op
Vet ej.
Jag har inte ens lästa dessa mål.
Om man kämpar på och håller sig framme så....
Placeringen känns kort!
Svårt hinna studera.
På kirurgen upplevde jag a man ﬁck ut mkt om man var engagerad och nådde ut ll kirurgerna själv, men önskar a det
ibland kunde varit mer uppstyrt så a det inte var så stor skillnad mellan kollegor i hur mkt man ﬁck ut av placeringen.
Dock vill jag slå e slag för samtliga kirurger som all d var ll hjälp när man väl bad om hjälp och ville bli mer involverad i
arbetet.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de prak ska AT-målen?

Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

2

1,3

2

5

3,3

3

17

11,3

4

49

32,5

5

58

38,4

6 - Mycket lä

20

13,2

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,43

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
endast en veckas op d, och svårt a komma ifrån avd för a gå på op och man vet inte rik gt vilka op som sker eller var
man ska gå. veckan i landskrona var dock jä ebra
svårt a få ll ex rektoskopi och proktoskopi under sjukhusblocket
Vet ej.
Jag har inte ens lästa dessa mål.
Lite svårare med op der pga pandemin men de löste det bra.
Ortopedi och IVA/ane mycket bra, lite sämre under kirurgi (för lite opera on)
se ovan
Tack vare Hayim Ramirez som verkligen låter AT-läkarna öva sina prak ska färdigheter!
har inte sa KAD
Ej så lä på anestesi

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge kirurgiavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

0

0

2

4

2,6

3

18

11,9

4

40

26,5

5

60

39,7

6 - Mycket bra

29

19,2

151

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,61

Median

5

Svarsfrekvens
100% (151/151)
Kommentar:
De prak ska momenten är svåra a få öva på
Med reserva on a jag tjänstgjort på kirurgiavsni et i enbart 3 veckor hi lls
Hade dock varit kul a få större inblick i den opererande verksamheten. Veckan i Landskrona var lärorik men med
anledning av COVID färre pa enter.
Mest för a jag tycker kirurgi är roligt, hade jag inte tyckte det hade betyget blivit en 2:a
Toppen kollegor, dom tar sig d a handleda, synd a man inte får tvä a in i opsåret mer bara
Anestesi och ortopedi ly er betyget!
Över förväntan. Hade velat vara med på ﬂer opera oner och varit en del på avdelning och inte bara akuten.

Är det någon del inom avsni et opererande specialiteter som skiljer sig, i posi v eller nega v riktning, från de
andra?

Namn

Antal

%

Ja

41

27,2

Nej

110

72,8

151

100

Total
Svarsfrekvens
100% (151/151)

Kommentar om du svarat ja:
Akuten är mycket lärorikt.
Mer tydligt avgränsat jämfört med internmedicin.
Fantas skt välorganiserat och trevligt. En eloge ll studierektor Gustav!
Här upplevde jag a jag sågs som arbetskra snarare än under utbildning.
Trevliga kollegor inom alla yrkeskategorier
ASIH-placeringen var mycket bra.
Bra avdelningsplacering på KAVA där man ﬁck handlägga akutkiturgiska åkommor llsammans med specialist. Det som
saknas är a det är svårt a öva prak ska moment vilket är relevant för AT måluppfyllelse.
Na jour på akuten, mycket givande!
Anestesi varit mer givande och lärorikt trots a man spenderat minst antal veckor där.
Placeringen på kirurgakuten var mycket bra då det fanns en kirurg som tjänstgjorde. Då det enbart var akutläkare tycker
jag a det ej gav lika mycket rent utbildningsmässigt.
Narkos. Bara konstant placerad på sal med ssk, måste ta ini a v ll allt, ingen spontan undervisning, 2v pga
socialstyrelsen, gav väldigt lite.
Bra a vara på akuten På urologplaceringen är det svårt a få se grejer e ersom vi är överbemannade med AT och
studenter
Narkos var excep onellt engagerade. Överläkarna på kir-avd månade verkligen om oss.
Ortopedi och IVA / anestesi väldigt väldigt bra! Kirurgi sämre då jag anser a vi få för lite opera ons d. Jag har heller
aldrig varit placerad på avdelning och få för lite mo agnings d tycker jag.
Placeringen i Ängelholm var mycket bra
Ortopediplaceringen var lite knepig a få gå med på op på och det var lä a känna sig i vägen på mo agningen.
akuten jä ebra. Na veckan va kul. AKVA var bra och lärorikt. ortopediplaceringen, den veckan man var på op och
mo agning var inte så givande. Man ﬁck inte göra så mycket och lärde mig inte så mycket. Inte så mycket handledning.
Vore bä re om man ﬁck vara på ortopedakuten istället även denna vecka eller göra undervisningen under op och
mo agning lite bä re. Kanske ha AT-mo agning så a man får ta 2-3 pa enter på mo agning och ha en handledare som
kan ﬁnnas där som stöd?
Posi vt a man lär sig mycket mer på kortare d jämfört med andra.

Dagplacering på ortopedopera on, var dåligt förbere , dåligt med informa on och uppenbart lågt intresse från kliniken
a inkludera AT-läkare på opera onerna.
Trevliga kollegor men systemet behöver bli bä re på a engagera AT-läkare i den prak ska kirurgidelen, d.v.s opera oner
etc.
Ängelholm, proktologi
Man får inte möjlighet ll a assistera mycket under kirurgplaceringen utan man får arbeta som underläkare vilket är lite
synd , önskade man hade få ﬂer möjligheter ll a assistera och verkligen lära sig det prak ska i opererande blocket .
Ortopedi: handledning av ST eller specialist på akuten vilket är mycket givande. På kirurgen är det mestadels handledning
av akutläkare vilket fungerar bra men hade uppska at om det även varit en kirurg ibland.
Ortopedakuten var särskilt givande, då man ﬁck träﬀa många pa enter och träna på ﬂertalet prak ska ingrepp.
I posi v riktning
Akutmo agningen var väldigt bra.
Kirurgen hade i princip ingen utbildning för AT-gruppen, ingen individuell handledning och inga case. Ortopedens
utbildning och upplägg var mycket bra och strukturerat!
- Avdelningarbete kan förbä ras
Väldigt väl uppstyrt. Tid för inläsning, super.
Vet ej
Ortoped - Fantas ska kollegor. Engagerade och lär ut allt dem kan med glädje. Gynekologi- Som på ortopen. Trevliga
kollegor som älskar sina jobb. Kände mig välkommen endast om det var bara e par dygn. Akuten - Min favorit.
Fantas ska kollegor. Från USK ll ÖL. Oerhört trevlig miljö a jobba i . Bra handledning och kamratskap. Kir avd - Ur min
personliga synvinkel. Jag trivdes ej på avdelning eller på deras andra verksamheter. Det kändes all d som om jag tog plats
och var oönskad. Jag har ha kollegor som pratar bakom min rygg istället för a hjälpa en. Nej trivdes ej.
Bra handledning på ortopedin, inte så bra på kir och anestesi.
Ja, var god se ovan
Har inte gjort någon mer placering
Sämre handledning på kirurgen då man förväntades jobba mycket själv och självständigt.
Mer d på akuten vilket jag upplevde som posi vt. Däremot var utbildningarna inte särskilt bra.
Ja akuten kunde vara för mycket belastning för AT läkare. EJ säkert
Ortopediplaceringen var ej op mal. Förbä ringspoten al ﬁnns!
Ortopedin var bäst, avdelningar och mo agningar på kirurgen sämst uppstyrda
Ortopedavdelning var sämsta placeringen. Ingen handledning, ej pa entsäkert, inte så mycket ortopedi. Ortopedakuten
däremot bra.
Ortopeden mycket bra avseende handledning, arbetsbelastning, inlärningskurva. Tråkigt a man inte träﬀar så mycket
kirurger under kirurgblocket, mest akutläkare.
Synd a man bara ﬁck en op. Vecka och sen ingen annan möjlighet a vara med på op. Om man inte lämnade
avdelningen ll a klara sig själv
vg se ovan. På opera on under ortopedplaceringen kände jag mig inte så välkommen

Har du tjänstgjort/tjänstgör vid avsni et psykiatri?

Namn

Antal

%

Ja

94

44,8

Nej

116

55,2

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Hur var introduk onen ll psykiatriavsni et?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

6

6,4

3

7

7,4

4

28

29,8

5

21

22,3

6 - Mycket bra

32

34

Jag har inte påbörjat psykiatriavsni et

0

0

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,7

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Synd a det ej var på plats
Mycket kort, endast 1 dag.
jag upplevde det som a introduk onen var mer för de som var i lund, dels med tanke på a lunda-at-läkarna var på
plats och kunde interagera med föreläsarna (och vi kunde tex inte höra deras konversa on) samt a de fortsa e med
egna föreläsningar under e ermiddagen. Det hade varit bä re om hela denna dag var gemensam (och såklart på plats
om möjligt).
Enbart digitalt intro. Gav ej så mycket.
I Kris anstad

Lite upprepande men omfa ande
Lite mas g/ mycket info

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

1,1

2

6

6,4

3

8

8,5

4

18

19,1

5

26

27,7

6 - Mycket bra

35

37,2

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,78

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Framför allt inom öppenvården.
Finns ingen daglig handledning utöver en överläkare a ställa frågor ll.
Personberoende.
Generellt sä ganska dålig introduk on när man kommer ll en ny placering/avdelning. Ingen som rik gt har i uppgi a
visa runt. När man kom ll psykakut placering så började man vid 12:30 och då hade ingen d a visa runt. SSK hänvisade
ll läkarna och de hänvisade ll SSK. Bra med a det ﬁnns dokument med ru ner men ändå bra a få en person som
visar runt och informerar. När jobbade na var det först andra na en som någon visade jourrummet.
Helt okej. Vissa dagar hinner man dock inte diskutera e er samtalen, för a tex lära sig om man tolkat psykiskt status rä .
Mycket bra handledning på akuten.
bra på sjukhuset, dålig i öppenvården.
Mycket bra på avdelning och akuten, dåligt på mo agning.

Hur har handledningen fungerat på de a avsni ? (med personlig handledare eller grupphandledning)

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

2

2,1

2

4

4,3

3

10

10,6

4

16

17

5

26

27,7

6 - Mycket bra

36

38,3

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,79

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
ibland oplanerade utbildnings llfällen/grupphandlednings llfällen. hade varit bä re om vi presenterade fall eller
schemalagde speciﬁka ämnen.
Framför allt inom öppenvården.
Bra llfällen. Känner stort förtroende för Annie. Känsla av a de lyssnar om något inte funkar.
inte så strukturerat.
Mycket bra gjort av Thord Hallin!
Grupphandledningen har varit bra men jag har inte kunnat delta vid alla llfällen.
Mina handledare visste inte a de var handledare förrän jag berä ade det för dem. Jag hade bara e möte med dem var.
Onödigt
Vi har inte ha personlig handledare men det har trots det funkgerat väldigt bra!
Bra från ST-läkare, inte få så mycket feedback från huvudhandledare.
Bra när den ske , personlig handledare har dock inte få
kunna ta sig d särskilt o a.

d avsa eller få förutsä ningar i sina arbetsförhållande a

Hur uppfa ade du a arbetsmiljön är på de a avsni ?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

1,1

2

2

2,1

3

12

12,8

4

10

10,6

5

31

33

6 - Mycket bra

38

40,4

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,94

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Framför allt inom öppenvården.
hade varit bra om man testat larmen man har på sig innan vi får ut dem
bra förutom öppenvården
Arbetsmiljön präglas av Specialister med mycket personlighet som inte all d kommer överens med varandra, vilket
stundom ger en känsla av käbbel på och mellan avdelningarna.
Mycket bra på avdelning och akuten, dålig på mo agning.
Mycket kallt på läkarexpedi onen på PIVA. Påtalade de a för chefen men inget hände.
Varierande - på akuten mycket bra. På avdelning inte alls bra.

Hur har samarbetet med övriga medarbetare fungerat?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

1

1,1

3

5

5,3

4

17

18,1

5

32

34

6 - Mycket bra

39

41,5

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,1

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Framför allt inom öppenvården.
Varierande - på akuten mycket bra. På avdelning inte alls bra. Mycket trevlig och lärorik arbetsmiljö på akuten, mycket bra
handledning/stöd från läkarkollegor, bra samarbete med andra professioner. Väldigt stort motstånd från kollegor om
något handlar om ej psykiatriska besvär, även fast pa enten är inneliggande och vi är på e sjukhus och det ﬁnns stort
behov a göra dessa saker för pa entens säkerhet.

I vilken utsträckning har du ha möjlighet a delta i den lokalt organiserade undervisningen under
psykiatravsni et (har du t ex kunnat frikopplas från den kliniska tjänstgöringen för a delta i undervisningen)?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

1

1,1

2

3

3,2

3

5

5,3

4

7

7,4

5

26

27,7

6 - All d

52

55,3

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,23

Median

6

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Dock svårt pga sommarsemester
Ej kunnat vara med när placerad på akuten
I stort se all d möjligen med undantag för något enstaka llfälle på akuten.
Ibland ej kunnat delta pga personalbrist
Inte på akuten
Ibland har man behövts vid den kliniska tjänstgöringen istället.
Man hade i princip all d d a närvara, även när man var på akuten, och kollegor var förstående a man behövde gå
iväg.
fanns möjlighet a delta digitalt om man ej var på plats vilket får 5/5 i betyg
Mycket stora problem på psykakut där de o a hållit AT-läkare från a gå ll utbildning/APT pga a det funnits enstaka
opå ad pat.

Hur upplever du a undervisningen varit under de a avsni ?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

3

3,2

3

4

4,3

4

17

18,1

5

31

33

6 - Mycket bra

39

41,5

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,05

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Hade varit bä re på plats
Enbart digital undervisning vilket drar ned betyget för min del.
Bra undervisning. Intressant och relevanta ämnen, bra undervisare, tydligt schema där man kan planera framåt och läsa
på innan e llfälle för man vet vad som kommer diskuteras. Bra framförhållning av Carina.
Mycket bra, men en del missar p g a semester der.
Kan vara a det dröjt längre sedan pandemin började och a föreläsarna vant sig mer vid distansundervisning.
Fantas sk!
Under internmed och kir var de fysiska, men på psyk via Teams vilket ju är förståeligt, men ibland svårt a hänga med när
lång föreläsning och ej så mkt interak on
Någon enstaka föreläsning var undermålig, men de ﬂesta var bra och några var mycket bra.
Väldigt bra genomgångar!
Ej ha speciﬁk undervisning

I vilken utsträckning har du tagit ini a v ll a bli bedömd och ll a få återkoppling på din kompetens under
psykiatriavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

0

0

2

5

5,3

3

20

21,3

4

28

29,8

5

22

23,4

6 - Mycket o a

19

20,2

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,32

Median

4

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
gjort 2 st sit ins
Även om det inte är så stressigt här så är det ibland svårt a be om återkoppling.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de teore ska AT-målen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

1

1,1

3

9

9,6

4

14

14,9

5

39

41,5

6 - Mycket lä

31

33

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,96

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)

Kommentar:
Vet ej.
Jag har personligen ha stora problem a
ifrån vid inläsnings d/föreläsning

llgodogöra mig schemalagd undervisning då jag vid ﬂera llfällen inte få gå

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de prak ska AT-målen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

2

2,1

3

5

5,3

4

18

19,1

5

39

41,5

6 - Mycket lä

30

31,9

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,96

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
det är för överbemannat så man får alldeles för få pa enter
Vet ej.

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge psykiatriavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

1

1,1

2

4

4,3

3

8

8,5

4

15

16

5

35

37,2

6 - Mycket bra

31

33

94

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,83

Median

5

Svarsfrekvens
100% (94/94)
Kommentar:
Bra struktur och undervisning men mycket olika idéer och ru ner bland överläkare
Otroligt chefsstöd och studierektor!
Öppenvården fungerar DÅLIGT. Dro ninggatan var överbelastad som AT, dålig handledning och ingen som brydde sig
tyvärr.
Dåligt med grupphandledning. Jag föredrar individuell handledning.
Öppenvårdsavsni et behöver en ordentlig översyn vilket AT-läkare upprepat vid ﬂertalet llfällen.
Väldigt varierande.

Är det någon del inom avsni et psykiatri som skiljer sig, i posi v eller nega v riktning, från de andra?
Namn

Antal

%

Ja

29

30,9

Nej

65

69,1

94

100

Total
Svarsfrekvens
100% (94/94)

Kommentar om du svarat ja:
Mer psykikt påfrestande pga pa entgruppen
Psykiatrin Helsingborg ter sig i stora drag inte förstå hur man ska ta hand om en underläkare för a säkerställa a denne
får god utbildning. Fanns som tur var enstaka ST-läkare som kunde agera ljus i mörkret.
Här var det enkelt a llföra som arbetskra men sam digt hela den vara under utbildning. Handledning var all d nära
ll hands, jag upplevde aldrig a det fanns pres getänkt eller oro för a ses som inkompetent.
Bra uppstyrd undervisning och handledning
vänlig klinik, d för handledning
Väldigt bra handledning från läkarna. Engegerade läkare.
Jä ebra med regelbunden handledning utöver de många föreläsningarna.
Akuten väldigt bra, enda stället jag själv få öva på a hålla samtal
Psykakuten var mycket bra.
Man blir verkligen inkluderad i teamarbetet - bra!
Väldigt trevlig klinik med tydligt intresse för handledning och bra arbetsmiljö. Bra med grupphandledning regelbundet
och separata dagar för föreläsningar med färdigt schema.
Bä re struktur. Helhetstänk. Utrymme för mycket diskussion med överläkare.
jaa öppenvården som sagt. Inte bra.
Strukturerad handledning och mer föreläsningar
Framför allt i nega v riktning, för olika uppdelningar på vad man gör som AT-läkare. Med tanke på a det satsas på längre
placeringar så kan det bli helt olika beroende på vilken enhet man hamnar på. Det enda som är lika för alla är i princip
psykakuten.
Slutenvården i Kris anstad mycket bra, sämre på öppenvården i Ystad
Bristande handledning och introduk on på öppenvårdsplaceringen på Dro ninggatan. Hög svårighetsnivå på pa enterna
som bokas ll AT-läkarna.
Trots en del speciella avdelningar upplever jag a det har funkat bra. Öppenvården hade dock väldigt ointresserade
specialister och om man jagade d för a få stämma av de pa enter man träﬀat så var det inget som hände. Kändes som
a specialistkollegorna inte brydde de sig det minsta.
Hela upplägget och genomförandet är mycket proﬀsigt. Otroligt mycket och bra utbildning. Fantas skt handledning.
Trevlig arbetsmiljö.
- Den dagliga handledningen på avdelningen existerade knappt - Hade ingen mo agningsplacering, så ﬁck extra d på
avdelning - Kunde lika gärna ha ersa s av en sekreterare
Öppenvården. Ingen tog hänsyn ll a man var under utbildning och dålig handledning sam digt som man hade stort
ansvar.
Upplevs som väldigt välorganiserat och alla läkare har e ﬁnt bemötande och förklarar gärna.
mycket bra!
Ja, var god se ovan
Väldigt engagerade, måna om a man ska lära sig så mycket som möjligt
Ingen handledning av avdelningsläkare. Inget engagemang eller intresse för a lära ut.
Mycket d för handledning och fallgenomgång. Betydligt mer än de andra blocken, vilket varit väldigt uppska at
Mer strukturerat. Go stöd. Tid för reﬂek on.

Har du tjänstgjort/tjänstgör vid avsni et allmänmedicin?
Namn

Antal

%

Ja

59

28,1

Nej

151

71,9

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Hur var introduk onen ll allmänmedicinavsni et?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

3

5,1

2

1

1,7

3

4

6,8

4

16

27,1

5

18

30,5

6 - Mycket bra

17

28,8

Jag har inte påbörjat allmänmedicinavsni et

0

0

Total 59

100

Sta s k
Medelvärde

4,63

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
Den var väl inget särskild?
bra bemötande av Annika RA, men kanske lite mer generell info om hur det är a arbeta på VC
Min individuell introduk on var mycket bra!
Vi hade ingen gemensam introduk on
Inget intro

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

2

3,4

2

0

0

3

2

3,4

4

11

18,6

5

15

25,4

6 - Mycket bra

29

49,2

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,1

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
den är skör men har fungerat hi lls, tack vare enstaka st-läkare. de två specialisterna som ﬁnns på min vc är endast på
plats under halva veckorna och det är just llgänglighet a kunna fråga någon som ger en trygghet och ﬂyt i arbetet.
Stort behov av handledning, bara 1 mmes handlednings d, däremellan svårt a vet vem man ska fråga - utan a störa
för mycket.
ibland tomt om läkare
När MAL ej är på plats, på mån och fre, är det ibland svårt a komma ll, men då brukar jag spara frågorna ll
handledning om möjligt, elr så frågar jag annan kollega om mer akut eller om jag fundersam om huruvida pat kan skickas
hem och snabbt en utredning ska ske
Generellt bra men o a nega vt påverkat av dsbrist.

Hur har handledningen fungerat på de a avsni ? (med personlig handledare eller grupphandledning)

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

1,7

2

2

3,4

3

1

1,7

4

12

20,3

5

12

20,3

6 - Mycket bra

31

52,5

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,12

Median

6

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
mer d för bokad handledning hade uppska ats
jä ebra föreläsningar och utbildningsdagar!
Bara 1 mmes handledning, men handledarkollegan är helt fantas sk.
inte mycket kontakt med min handledare
Min personliga handledare har varit helt fantas sk på vårdcentralen, när han väl är på plats är han all d närvarande.
Anna har också upplevts väldigt närvarande och organiserad kring ATn.
Strukturerat, tydligt, men lite brist på konkret konstruk v feedback.

Hur uppfa ade du a arbetsmiljön är på de a avsni ?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

2

3,4

3

6

10,2

4

8

13,6

5

21

35,6

6 - Mycket bra

22

37,3

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,93

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
trevligt vårdcentral generellt
Stundvis mycket a göra.
Stressigt.
Ganska stressigt. Svårt a hinna med all admin.
Får jobba över mycket pga adm
Pga stress och underbemanning. Trevliga kollegor och bra sammarbeten mellan yrkeskategorier

Hur har samarbetet med övriga medarbetare fungerat?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

0

0

3

1

1,7

4

7

11,9

5

17

28,8

6 - Mycket bra

34

57,6

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,42

Median

6

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
Alla är pressade men det är god stämning mellan grupperna

I vilken utsträckning har du ha möjlighet a delta i den lokalt organiserade undervisningen under
allmänmedicinavsni et (har du t ex kunnat frikopplas från den kliniska tjänstgöringen för a delta i
undervisningen)?
Namn

Antal

%

1 - Aldrig

0

0

2

1

1,7

3

2

3,4

4

3

5,1

5

7

11,9

6 - All d

46

78

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,61

Median

6

Svarsfrekvens
100% (59/59)

Kommentar:
Blir missvisande då jag är placerad i annan stad med lång väg ll föreläsningar m.m. på plats. Jag hinner inte ta mig på
plats, och det ﬁnns ej möjlighet a koppla upp sig på teams då föreläsarna (av förklarliga skäl) tycker det är skönt a
slippa undervisning över teams. Tänkte bara om det någon gång i fram den skulle ske a någon blir placerad i annan
stad, då borde det för vederbörande ﬁnnas möjlighet a delta över länk på föreläsningar (tänker ﬀa. på VC i Klippan, VC i
Höganäs där det är mkt svårt a hinna kollek vtraﬁkmässigt a ta sig på plats).
Finns redan med i schemat

Hur upplever du a undervisningen varit under de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

0

0

2

1

1,7

3

0

0

4

14

23,7

5

19

32,2

6 - Mycket bra

25

42,4

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,14

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
Enbart ha två llfällen hi lls.
Bra, men hade önskat mer undervisning
borde vara mer, vet a på vissa AT orter har man en e ermiddag i veckan, för oss är det närmre en i månaden.
Bästa undervisningen under AT.
Är nästan ingen undervisning? ingen d för självstudier
För lite dock

I vilken utsträckning har du tagit ini a v ll a bli bedömd och ll a få återkoppling på din kompetens under
allmänmedicinavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

2

3,4

2

1

1,7

3

3

5,1

4

14

23,7

5

23

39

6 - Mycket o a

16

27,1

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,75

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
frågat men ej få feedback

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de teore ska AT-målen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

0

0

3

5

8,5

4

6

10,2

5

27

45,8

6 - Mycket lä

21

35,6

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,08

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)

Kommentar:
Vet ej.
Är inte helt färdig.
Hinner inte läsa på själv i den mån man hade velat. Mycket stor bredd på diagnoserna, man hinner inte läsa på som man
velat

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de prak ska AT-målen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

0

0

3

5

8,5

4

13

22

5

25

42,4

6 - Mycket lä

16

27,1

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,88

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
svårt a få se gynus och gå med astma KOL ssk för vi har ingen sån
Vet ej.
inte ha så många moment där man kunnat göra något prak skt

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge allmänmedicinavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

0

0

2

1

1,7

3

1

1,7

4

9

15,3

5

23

39

6 - Mycket bra

25

42,4

59

100

Total
Sta s k
Medelvärde

5,19

Median

5

Svarsfrekvens
100% (59/59)
Kommentar:
endast gjort en månad på vc, hi lls har det varit lärorikt
Bästa delen av AT.
Är en trevlig vc men mängden obetald över d gör a det blir omöjligt a ge e högt betyg. Upplever a arbetsbördan
går ut över min utbildning. Handlar egentligen inte om a över den är obtald utan bara a man jobbar över väldigt
mycket bara för a hinna med men får noll llbaka, sliter bara ut sig själv. Särskilt när man påtalar problemen och ingen
bryr sig.

Är det någon del inom avsni et allmänmedicin som skiljer sig, i posi v eller nega v riktning, från de andra?
Namn

Antal

%

Ja

12

20,3

Nej

47

79,7

59

100

Total
Svarsfrekvens
100% (59/59)

Kommentar om du svarat ja:
Mer självständigt, vilket är posi vt sålänge stöd från handledare ﬁnns llgängligt i närheten

Mycket trevligt och gemytligt.
Med en bra vårdcentral och handledare ﬁnns ingen begränsning i möjlighet a bli en bra läkare.
ﬂexibel VC
Bra organiserade utbildnings llfällen relevanta för allmänmedicin. Mycket bra handledning på min VC.
Lite lä are a öva prak ska moment under ordnade former.
undervisningen är toppen! VC fungerar jätebra. Bra handlednig.
Posi vt med a det upplevs för min egna del som a jag lär mig mer.
Posi vt
Här får man handlägga så många pa enter man vill.
Mängden över d
Betydligt högre stressnivå och arbetsbelastning.

Har du tjänstgjort/tjänstgör vid akutmo agning/akutklinik?
Namn

Antal

%

Ja

147

70

Nej

63

30

210

100

Total
Svarsfrekvens
100% (210/210)

Hur var introduk onen ll akutsjukvårdsavsni et?

Namn

Antal %

1 - Mycket dålig

2

1,4

2

6

4,1

3

11

7,5

4

26 17,7

5

43 29,3

6 - Mycket bra

55 37,4

Jag har inte påbörjat
akutsjukvårdsavni etavsni et

4

2,7

Total 147 100
Sta s k
Medelvärde

4,87

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Akuten ingår i de andra blocken
superbra!
Snabbt direkt in i arbete utan a rik gt kunna ru ner. Dock bra förståelse från andra läkare och ssk på akuten.
Fick nästan ingen introduk on när jag väl var på plats. Jag ﬁck lära mig ru nerna själv sam digt som jag tjänstgjorde.
Man ﬁck ingen introduk on ll akutkliniken. Många ru ner ﬁck man lära sig själv på vägen. Dåligt strukturerat. Ingen
informa on erhölls a man som AT läkare förväntades handleda läkarstudenter på akuten vilket resulterade i a man var
oförberedd och därmed ﬁck läkarstudenterna sämre handledning.
Det var väldigt bra med fallundervisning blandat med annat matny gt.
Har inte e särskilt akutvårdsavsni utan de a är insprängt i övriga placeringar. Kanon akutkurs i början av AT
Ingen introduk on ll pa entliggaren. Fick de a senare på mail. Hade varit bra a gå igenom ru ner tex vilka pa enter
som ska rapporteras vidare innan hemgång (alla, även de som väntar på avdelning). Samt lite andra ru ner som är bra a
känna ll, tex a det uppska as om man uppdaterar en SBAR i anteckningsdelen i pa entliggaren osv.
Trevligt intro, men behöver tydligare prak sk intro gällande ru ner. Ex prioritering av röntgenremisser.
Jag tyckte a introduk onen ll akutavsni et var jä ebra! Vi hade även en akutkurs inför placeringen som var väldigt bra
och lärorik.
Skulle ha introdag med axtra läkare på plats, hände ej.
Vi har inget sådant avsni
Bra med akutkurs under introduk onen ll AT.
Vi hade en tredagars kurs i början, superbra!
Akutkuresen mycket bra, önskvärt med en prak skt introduk on ll arbetet på akuten med bredvidgång

Introduk on skedde för min del 5-6 veckor innan jag började på placeringen. Hade behövts en snabbgenomgång även vid
start.

Hur har den dagliga kliniska handledningen, också kallad instruk on, fungerat?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

0,7

2

3

2

3

13

8,8

4

34

23,1

5

52

35,4

6 - Mycket bra

44

29,9

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,8

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Mycket bra på akuten i Ängelholm. Bra på kirurgen Helsingborg. Inte så bra på medicinakuten Helsingborg.
Emellanåt mkt bra, men emellanåt lite för dspressat så a ens kliniska resonemang blev bortprioriterade av
eﬀek vitetsskäl.
Finns utrymme för handledarna a inte bara själva ta beslut utan också mo vera sina beslut för a vi som
utbildningsläkare ska utvecklas mer.
Mycket beroende av personalen på plats. Bris älligt ﬀa under kvällar och helger.
KANON! Finns all d någon a fråga, nästan all d får man det muntligt ll sig när passet börjar. Alltså vem man ska
stämma av med under passet.
De tar sig all d d för a hjälpa ll.
Ibland rörigt men ibland exemplariskt bra.
Lite svårt a veta vilka man ska konsultera i Helsingborg
Ingen daglig handledning.
När man väl får hjälp, jä ebra. Alla trevliga och hjälpsamma. Ibland får man vänta väldigt länge på a diskutera vilket blir
ineﬀek vt. Kan bero på a det är kö ll handledaren eller på a ST-läkaren på teamet är upptagen med annat.
Jag tycker a det har fungerat väldigt bra.
Beror på om det är akutläkare eller internmedicin/kirurg/ortoped som är ansvarig. Sämre na e d och helger.
Kan variera beroende på ansvarig överläkare men överlag mycket bra.
När det ﬁnns d är den fantas sk. Men det ﬁnns o a inte d.

Fungerar bra när man går llsammans med internmedicinare. Organisa onen för daglig klinisk handledning på
akutmo agningen för akutläkare är subop mal, delvis ll följd av hur arbetet på akutmo agningen är organiserat.
När vi har varit på akuten har alla varit behjälpliga
Få god stö ning i handläggning av mina pa enter.
Sämre på na en
Väldigt varierande beroende på vem man frågar om handledning från.
Kan förbä ras i a o are ge en chansen a ge förslag på handläggning själv innan man får ʺfacitʺ

Hur har handledningen fungerat på de a avsni ? (med personlig handledare eller grupphandledning)
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

5

3,4

2

5

3,4

3

19

12,9

4

41

27,9

5

40

27,2

6 - Mycket bra

37

25,2

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,48

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
för mycket löst prat, ej planerat i förväg. bä re om vi får i uppgi a presentera fall o sen diskuterar u från det.
pratade mest skvaller än arbetsrelaterade frågor
Ännu ej ha grupphandledning.
Många akutläkare är juniora eller fokuserat mer på a handleda ST läkare inom akutsjukvård vilket resulterat i a
handledningen för AT läkare inte varit op mal och därmed har man som AT läkare behövt vända sig ll kollegor inom
invärtesmedicin/kirurgi.
förbä ringspoten al ﬁnns för handlednings llfällena
Har fak skt inte ha någon grupphandledning inom akutmed än.
Extremt engagerad ämnesansvarig. Tydlig plan med handledningen.
Stort förtroende för Axel Repka. Dock lite ostrukturerat samt ha svårt a veta när det är handledning eller inte.
Inte ha en speciﬁk akuthandledare (istället kirurg/ ortoped)
Av samma anledning som ovan

Ingen egen handledare för de a
Mig veterligen så har vi inte ha någon handledare för akutavsni då det är inbakat i allt annat.
Se ovan. Upplever ibland a ST-läkaren har svårt a ta beslut och i majoriteten av fallen vill a man diskuterar med
medicinjour/handledare. Rimligt, men ibland tar det väldigt mycket d. Inte ovanligt a man väntar på a få diskutera i
45 minuter. Finns heller ingen möjlighet a göra annat sam digt (ex ta en ny pa ent) pga det bildas en fysisk kö ll
handledaren. Hade varit bra med någon annan form av kösystem, tex a man skriver upp si nummer på en tavla och blir
uppringd när det är ens tur.
Tydlig struktur och tydligt innehåll ll gruppträﬀarna.
Ej upplagt på de a sä i Landskrona.
Lite mycket prat utanför ämnet
Inte ha någon speciﬁk handledare här men som sagt bra stöd från kollegor under jourpassen.
Sämre på na en
Finns ingen personlig/grupphandledare

Hur uppfa ade du a arbetsmiljön är på de a avsni ?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

4

2,7

2

23

15,6

3

22

15

4

42

28,6

5

36

24,5

6 - Mycket bra

20

13,6

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

3,97

Median

4

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
O a mycket a göra
E ermiddagsöverlämningen blev all d stökig pga få arbetssta oner. Sista mmen blev ganska slö, då man undvek a ta
nya pa enter pga a överlämningsprocessen var trög och man inte hade ﬂex.
Dåliga lokaler men fantas ska kollegior
Generellt stökig miljö, emellanåt svårt a få tag på teamleader/handledare
kunde aldrig sluta i d ﬀa på kvällarna!
Akuten har generellt dålig arbetsmiljö med mycket ljud etc. För lite datorer vid ﬂera llfällen.

Arbetsmiljön är ibland väldigt pressat och många gånger har man inte få den stöden man behövt.
ibland dock stressig miljö, vilket inte är bra för någon
Generellt bra! Dock svårt a gå i d.
Bra förutom på helgpassen.
Stressig miljö, men när man lärt sig a koppla bort det och göra si jobb blir det lä are.
Arbetsmiljön på akuten är generellt stressig och lite stökig. Men i Malmö upplever jag ändå a man jobbar för a göra
det bra för oss AT-läkare jämfört med andra sjukhus som jag arbetat på digare.
Något sämre i hbg än i Ängelholm
Stressig och bullrig arbetsmiljö där det inte fanns llräckligt med datorer för alla som arbetade där.
Bra när man har dagjourspass, pga då si er man i det lilla rummet llsammans med jouren. Då möjlighet ll diskussion i
princip när som helst. Här blir man heller inte lika störd av ljud osv. Under modulveckan, sämre. Oklart var man ska vara
när det inte ﬁnns pa enter på team 3. Dessutom ingen ST-läkare som har dagpass på team 3 längre, så man har ingen a
diskutera med utan får all d gå ll handledaren. Där ll saknas det datorer, om man inte vill si a ute i modulen trots a
man tar medicinpa enter på hela akuten. Funkar väl egentligen, men det blir långt ll alla ssk.
Ibland stressigt.
Bristande lokaler
O a var det stressigt på akuten med många väntande pa ener.
stressigt.
Dålig llgång ll dator ibland.
Supertrevliga kollegor, ser all d fram emot a komma ll akuten men det är o a högt tryck med många pa enter, inte
llräckligt med rum, svårt få iväg pat. ll avdelningar, och sen bygger de också om vilket är fruktansvärt påfrestande.
Emellanåt mycket hög belastning, vilket även medför bristande handledning.
Rörigt, dåligt med arbetsplatser, datorer, stolar och diktafoner
Hög belastning skapar mycket stress hos både en själv och kollegor.
Väldigt stökigt och stressigt. Ska vara ovanligt högt tryck med ovanligt sjuka pa enter de senaste månaderna men a veta
det förbä rar inte direkt arbetsmiljön.
Mycket trevliga läkarkollegor. Ingen bra kommunika on eller bemötande från sköterskor i många fall.

Hur har samarbetet med övriga medarbetare fungerat?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

1

0,7

2

1

0,7

3

17

11,6

4

32

21,8

5

55

37,4

6 - Mycket bra

41

27,9

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,78

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Emellanåt tråkig a tyd från undersköterskor och sjuksköterskor mot AT-läkarna, ʺlåtsasläkareʺ. Go stöd från läkarna
dock.
Generellt se bra. Vissa ssk kunde ifrågasä a mig och min handläggning på e helt inadekvat sä .
upplevde a ssk ifrågasa e varendra beslut man tog! samt irrita on från ssk a jag ej kan ta beslut a skicka hem pat.
Fungerar bra med både läkare och omvårdnadspersonal enligt de ru ner som är uppsa a.
Det är ju mycket stress och jäkt för övrig personal, vilket för min del innebar mycket vänte d. Tog det dock med ro och
läste in mig ordentligt på pa enterna.
Många oerfarna och o a ny sammansä ning i team.
Lite rörigt i Helsingborg ibland
Bra. Alla trevliga, snälla och hjälpsamma.
Tex kri k från sekreterare ang långa diktat, som inte jag tycker har varit mo verad
På läkarsidan bra, inte all d op malt med ssk/usk
Otrevligt bemötande av ﬂerra sköterskor
Kollegorna på akutmo agningen i Landskrona är fantas skt bra!
En del vårdpersonal prioriterar ﬁka framför pa enterna.
Sjuksköterskor är svåra a få tag i för a stämma av pa enter, ge ordina oner. Helt orimligt a sä et a kommunicera är
per post-its. Varför ﬁnns inte telefonnummer där man kan ringa varandra?
Upplevt a bara för a jag är en yngre kvinnlig läkare så har sköterskor/undersköterskor inte varit lika villiga a hjälpa
mig. Har ﬂera gånger blivit ifrågasa av andra kvinnliga sköterskor. De a har gjort a jag drar mig för a be om t ex
prover eller EKG e ersom a jag digare har blivit ifrågasa eller få någon vresig kommentar.
Ffa dålig med andra yrkeskategorier.
Upplever a man kan bli lite ʺtestadʺ av sjuksköterskorna innan de lär känna en och börjar lita på en.

Se ovan.

I vilken utsträckning har du ha möjlighet a delta i den lokalt organiserade undervisningen under
akutsjukvårdsavsni et (har du t ex kunnat frikopplas från den kliniska tjänstgöringen för a delta i
undervisningen)?
Namn

Antal

%

1 - Aldrig

6

4,1

2

4

2,7

3

14

9,5

4

26

17,7

5

37

25,2

6 - All d

60

40,8

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,8

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Ibland missat pga jourer
tror inte det fanns ngn sån eller så har vi ej få info om det
Ibalnd svårt a komma ifrån akuten i d, men det känns självförvållat.
Akutkursen var mycket bra
Sämre när man är placerad på akuten
All d svårt a komma ifrån när man är på akuten.
Tyvärr mu rades det stundtals från ordinarie personal när vi AT-läkare skulle på undervisning på onsdagar och försök
gjordes för a vi skulle stanna på akuten istället för a gå på undervisningen.
Ibland svårt a hinna med
Ej upplagt på de a sä i Landskrona.
Mycket lä a komma ifrån sent.
Om det är undervisning schemalagt när man är på akuten är det omöjligt a vara med på undervisningen

Hur upplever du a undervisningen varit under de a avsni ?

Namn

Antal

%

1 - Mycket dålig

2

1,4

2

5

3,4

3

16

10,9

4

41

27,9

5

42

28,6

6 - Mycket bra

41

27,9

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,63

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Inte ha speciﬁk undervisning för akuten
se ovan
Känns inte som a det varit så mycket undervisning. Däremot var akutkursen med Eric Dryver fantas skt bra a ha i
starten. och mycket bra med larmträning.
Akutkursen var väldigt bra!
Jä ebra akutkurs.
Akutkursen var jä ebra!
Har inte ha någon speciﬁk
Ej upplagt på de a sä i Landskrona.
Fantas sk när det ﬁnns d.
Akutkursen var bra!
Inte mycket undervisning.
Kursen med Eric Dryver var fantas sk.
ej ha speciﬁk undervisning här, varit sammankopplat med medicinblocket.
Bra introkurs, sedan har vi inte direkt ha utbildning inom akutsjukvård. Har mer varit utbildning inom andra specialiteter
som sammanfallit med placering på akuten
Lite ostrukturerad. Verkar ha blivit bä re nu

I vilken utsträckning har du tagit ini a v ll a bli bedömd och ll a få återkoppling på din kompetens under
akutsjukvårdsavsni et?

Namn

Antal

%

1 - Aldrig

5

3,4

2

13

8,8

3

24

16,3

4

42

28,6

5

41

27,9

6 - Mycket o a

22

15

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,14

Median

4

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Det hinner man inte med.
Be om och få feedback
gjort 4 st sit in
Har ha fullt upp med a koma in i ru ner men ska påbörja de a.
Bör be om det o are, men det ligger på mig.
Det har gå sämre än önskat, ll viss del orsakat av det öppna kontorslandskapet och min egen upplevelse av a inte
vara helt bekväm i denna miljö med ﬂera stressorer runt omkring.
I lägre utsträckning. Svårt då man diskuterar med olika hela den. Men ska försöka bli bä re på de a. Lä are om man
tex tar e larm, då har jag be om feedback direkt e eråt och få det.
Inte så o a som jag borde.
Svårare a ha de a på e strukturerat sä på denna arbetsplats.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de teore ska AT-målen?

Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

1

0,7

3

6

4,1

4

32

21,8

5

70

47,6

6 - Mycket lä

38

25,9

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,94

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Akutmo agningen i Landskrona ska ej ta emot prio 1-larm, vilket gör a man inte får den regelrä a handläggningen av
larmfall. Däremot jobbar man mycket självständigt och hamnar med jämna mellanrum i akuta situa oner där man får
arbeta och handlägga enligt ABCDE.

I vilken utsträckning är det möjligt a uppnå de prak ska AT-målen?
Namn

Antal

%

1 - Mycket svårt

0

0

2

2

1,4

3

8

5,4

4

33

22,4

5

69

46,9

6 - Mycket lä

35

23,8

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,86

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)

Kommentar:
ibland svårt a få göra allt prak skt tex LP
Inte gå larmveckan ännu, utan bara på medicinplaceringen.
Akutmo agningen i Landskrona ska ej ta emot prio 1-larm, vilket gör a man inte får den regelrä a handläggningen av
larmfall. Däremot jobbar man mycket självständigt och hamnar med jämna mellanrum i akuta situa oner där man får
arbeta och handlägga enligt ABCDE.
o a svårt a få ll vissa prak ska moment som ex LP då det inte funnits så många sådana pat när jag arbetat.

Vilket sammanfa ande betyg vill du ge akutsjukvårdsavsni et?
Namn

Antal

%

1 - Mycket dåligt

1

0,7

2

3

2

3

12

8,2

4

40

27,2

5

51

34,7

6 - Mycket bra

40

27,2

147

100

Total
Sta s k
Medelvärde

4,75

Median

5

Svarsfrekvens
100% (147/147)
Kommentar:
Ännu ej avslutat avsni et
På grund av dålig arbetsmiljö och bristande handledning. Min övergripande bild är a vi är där för a fylla en lucka i en
schemarad och det är svårt a uppfa a vad som förväntas av en, på vissa pass. Dagjoursvecka med ST-läkare i
internmedicin fungerar utmärkt, llika na veckorna!
Arbetsmiljön är e stort problem

Är det någon del inom avsni et akutsjukvård som skiljer sig, i posi v eller nega v riktning, från de andra?

Namn

Antal

%

Ja

27

18,4

Nej

120

81,6

147

100

Total
Svarsfrekvens
100% (147/147)

Kommentar om du svarat ja:
Dålig arbetsmiljö, tråkig inställning från övrig personal (utom läkarna)
Mycket obetald över d och stress. Stundom ter sig handledningen något sviktande. Men det är o ast personbundet. Det
ﬁnns några rik ga stjärnor på AKM-HBG också. Herman Tagger är fantas sk!
Det är det första blocket under AT, vilket gör a man inte har samma möjlighet a agera självständigt som under senare
avsni . Det är en bra introduk on.
Bästa placeringen
a inte kunna sluta i d!
Arbetsmiljön är rörigare än i övrigt. Tydligt med ssk-brist
Lite d för handledning. Rörigt. Mindre bra introduk on.
Det är väldigt utbildningsfokuserat!
Ämnesansvarig Dr Lincon personliga engagemang är fantasiskt. Det gör stor skillnad för en som ny at läk.
Handlägg själv men stäm av - bra säkerhetstänk.
Mycket d går åt a hi a någon a fråga om man inte har en teamleader (vilket jag aldrig ha nästan)
Ortopedi är kul, och de ﬂesta specialister är supertrevliga dock ﬁnns det några få som är skitstövlar.
Jobba mer individuellt arbete. Stressigare arbetsmiljö.
Lärorikt
Introkursen i början som var jä ebra.
Ortopedidelen fungerade mindre bra än med/kir akuten.
Som sagt skiljer sig beroende på vem som bemannar akuten.
Det är lä are a lära sig mycket när man måste träﬀa en pa ent, fundera vad man ska göra och sedan presentera för
kollega.
mer utbildning. Handledningsintresserade specialister.
Glada posi va kollegor som gör akuten en rolig och trevlig arbetsplats.
Mycket bra avsni som borde expanderas och då framförallt dagveckorna när man har llgång ll ordentlig handledning.
Hade tjänstgjort inom akutsjukvård digare så därför tyckte a inte a jag lärde mig lika mycket som jag hade gjort om
jag inte hade jobbat på akuten digare.

Sämre handledning och sämre arbetsmiljö.
Upplever a jag har blivit ifrågasa av främst under- och sjuksköterskor på e sä som jag inte blivit inom övriga
verksamheter.
Mycket eget arbete
Man har aldrig d för lunch mer än 20-30 min trots a man är schemalagd 60 min
Hade gärna ha mer inﬂytande över schemaläggningen.
Dålig arbetsmiljö på akuten pga lokalerna (brist på rum och datorer) men också bemötande från många sköterskor.
Man känner sig mest som arbetskra på akuten. Det är mer fokus på produk on än utbildning.

