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Uppdaterad riktlinje gällande AT-läkarnas interna utbildning med
anledning av Covid-19 pandemin
Mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället samt i personalgrupper inom sjukhuset har
sjukhusledningen beslutat om att starkt begränsa den interna utbildningen särskilt med personal
medverkande från olika enheter, dock med vissa undantag, bla för nödvändig ST-utbildning.
AT-läkarnas utbildning kan inte tas igen om den ställs in och bör därför också ses som prioriterad. För
att fortsatt kunna genomföra AT-utbildningarna inom Regionen på ett säkert sätt ur
smittskyddssynpunkt kommer reglerna för dess genomförande att skärpas ytterligare. Detta för att
minimera antalet åhörare och potentiell smittspridning mellan enheter.
-

Basala hygienrutiner och avståndsregler skall som tidigare följas. Minst 1,5 meter mellan
sittplatserna. I AT-rummet i Växjö får maximalt 15 personer samtidigt (inklusive föreläsare)
vistas.

-

Utbildning sker enbart inom den AT-placering man har för tillfället, dvs:
o Psykiatrin för sig enligt psykiatriföreläsningsschemat och inte längre med möjlighet
att närvara på den somatiska slutenvårdens torsdagsföreläsning.
o Allmänmedicin för sig enligt seminarieföreläsningsschema och för icke schemalagd
tid gäller egna studier och inte närvaro vid andra föreläsningar.
o Somatisk slutenvård för sig enligt schema. I Växjö på AT-rummet. Vid åhörarantal >14
får övriga ta del av föreläsning via Skype i lämplig lokal.
o I Ljungby hålls slutenvårdsföreläsningarna i lokal Nova (gott om utrymme) enligt
samma regler.
o Inga vikarierande underläkare, ST-läkare eller läkarkandidater tillåts tills vidare på
AT-föreläsningarna.
o Inga persontransporter mellan Växjö och Ljungby för att medverka på föreläsningar.
Endast via Skype.

-

Fika/kaffepauser är ett potentiellt smittspridningsmoment då alla samlas runt fikavagnen.
Fika skall hämtas samt intas med samma avstånds samt hygienregler gällande som ovan. Om
detta inte kan upprätthållas måste fikat tyvärr tillfälligt plockas bort.

-

Vid utbildningsmoment som kräver att man fysiskt är närmare varandra än 1,5 meter skall
adekvat skyddsutrustning användas. Föreläsaren ansvarar för att sådan utrustning finns på
plats om behov föreligger.

AT-läkare och föreläsare har ett delat ansvar att se till att reglerna följs. AT-studierektorerna inom
respektive verksamhetsområde ansvarar för kontroll av följsamheten. Det är viktigt att alla hjälps åt
att följa dessa riktlinjer för att vi skall kunna fortsätta bedriva den viktiga AT-utbildningen även under
pandemin.
Riktlinjen gäller tills vidare.
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