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  AGENDA 2023 
 
* AT-läkaren ska själv ansöka om ledighet för studier vid dessa utbildningstillfällen i Heroma webb – 
ansök då om utbildning med lön. 

Introduktionsveckor för nya AT-läkare  
v. 9–10 27 februari - 10 mars (inkl. Radiologi 6–8 mars) 
v. 21–22 22 maj – 2 juni (inkl. Radiologi 29–31 maj) 
v. 35–36 28 aug - 8 sep (inkl. Radiologi 4–6 sep) 
v. 48–49 27 nov – 8 dec nov (inkl. Radiologi 4–6 dec)  
      
  

Obligatoriska moment för alla AT-läkare (ska frigöras tid för i schema) 
 

AT-Dagar kl. 08.00-16.30  

2/3 Onkologi +APT + mini-APT + Mentorsgrupper                Aulan 
6/4 Pedagogisk AT-dag inkl. forskning + mini apt + Mentorsgrupper    Ägget  
17/5 Psykiatri inom somatiken + APT                   Ägget 
12/10 Trauma                 Ägget 
23/11 Geriatrik + APT, Mini-APT, Mentorsgrupper               Aulan 
15/12 Förbättringsarb + sjukhusdir + Mentorsgr + APT + Mini-APT     Aulan 
(Mini-APT kl. 13.00-14.30, Mentorsgrupper och APT kl. 14.45 -16.30, 
På dagar med APT slutar föreläsningen kl. 14.30) 
 

OBS – ta ej semester under dessa dagar (konsultationsutbildning & 
ledarskapsinternat) 
 

*Konsultationsutbildning 2–3/2 för augusti- och november- 2022 grupperna,  
9-10/11 för februari och maj 2023 grupperna, se personlig kallelse 
 

*Ledarskapsinternat 29–30/5 och 7–8/12 se personlig kallelse och deltagarlista. 

 

Utbildning för vårdcentralsplacerade  
AT-Dagar: 17/2, 24/3, 12/5, 25/8, 10/11. 
  

Onsdagsutbildningar för AT-läkare som gör sin somatiska placering 
(Medicin, Kirurgen, Ortopeden, AnOpIVA, Valfri placering). Föreläsningen hålls 
vanligtvis varje onsdag mellan klockan 14.30-15.30 i Lilla matsalen på NÄL. 
Aktuellt schema:Onsdagsutbildningen-1 (vgregion.se) 
 

 

Workshop för vårdcentralsplacerade (Gyn, Ögon, ÖNH) kl. 08.00-16.30 
Vårdcentralsplacerade AT-läkare går fyra dagar antingen under våren eller hösten. 
20/4          Hud              US, Aulan  
21/4 Ögon   US, Aulan 
27/4           PV + ÖNH                 NÄL, lilla matsalen m fl. 
28/4 Gyn  NÄL, lilla matsalen m fl. 
28/9 Hud  US, Aulan 
29/9 Ögon   US, Aulan 
5/10  PV + ÖNH  NÄL, lilla matsalen m fl. 
6/10 Gyn  NÄL, lilla matsalen m fl. 
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/nu8329-831685704-8/surrogate/Onsdagsutbildningen-1.pdf


 
AT-prov genomförs: prel. Datum 24/2, 26/5, 1/9 och 24/11 
 

* Pro ACT 
Genomförs under den somatiska placeringen. Information och ansökan finns i 
Lärportalen   
 

* Försäkringsmedicin 
Först gör man en halvdags webbutbildning, Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad 
under sin sjukhusplacering. Därefter går man utbildningen Klinisk 
försäkringsmedicin för AT-läkare under sin vårdcentralsplacering. Utbildningen är 
vanligtvis en heldag. Utbildningen genomförs antingen digitalt eller på plats, se 
respektive tillfälle för mer information. Anmälan och information finns i Lärportalen 

 

Rekommenderas varmt för AT-läkare  
Ej obligatoriska, men ska frigöras tid för i schema om AT-läkaren söker ledigt inom 
rimlig tid – minst 4 veckor innan. Om man inte medverkar så arbetar man enligt 
klinikens schema. 
 

* AT-forum 26–27 oktober 
  Genomförs under första året.  
 

* AT-stämma 30 mars -1 april  
  Genomförs under sista året. https://at-stamman.nu/  
   

 

* AT-resa 13–17 september  

 

Aktuella grupper är maj 2022 tom feb 2023 samt ett fåtal AT-läkare som har haft ett 
uppehåll eller förlängda placeringar. 

 

 

* Utbildning för pedagogisk AT 
Pedagogisk baskurs, DIMS (simuleringsinstruktörskurs) och 

konsultationskunskaps kurs ska göras av pedagogisk AT så snart kurstillfällen 

uppstår. Medverkar också vid simuleringstillfällen under AT-intro samt övriga 

simuleringsdagar.  

 

 

* Digital brandutbildning Sker fortlöpande under sjukhusplaceringen, anmäl via 

Lärportalen. Utbildningen beräknas ta 30 minuter. Kurs: Brandskydd 
 

Görs i mån av intresse och i mån av tid 

https://larportalen.vgregion.se/login/index.php
https://larportalen.vgregion.se/totara/catalog/index.php?catalog_fts=klinisk&orderbykey=score&itemstyle=narrow
https://at-stamman.nu/
https://larportalen.vgregion.se/enrol/index.php?id=2549


 

* TYK handledare: Ta kontakt med Johannes Svanberg på utbildningsenheten om 
du är intresserad. Du kommer få en handledarutbildningsdag i Göteborg och 
därefter ha 4 studenter under 3 dagar. 
 

Endast för AT-klinikstudierektorer 
AT-kollegium och SR-möte (Plats se kallelse) 
1/3 (obs! Onsdag kl. 12:00-16:30) 
25/5 kl. 12.00 - 16.30 
31/8 (obs! SR-möte kl. 08:30-12:00 och AT-kollegium 12:00-16:30)  
30/11 kl. 12.00 - 16.30  
 
Mini AT-kollegium kl. 12.00-13.00, 18/1, 26/4, 27/9 - Distansmöte via teams 

 
Intervjudagar 13–16/3 och 9–12/10, NÄL och U 

 


