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Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget

Information för AT-läkare som är intresserade av att vikariera-/randa sig på
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Möjlighet för intresserade läkare att få en korrekt bild av arbetet på rättspsykiatri.

Bakgrund

Mätbara mål

Mått

Det finns redan viss information om rättspsykiatrin i ”Region Kronobergs ATinformationsbroschyr”, dock är det väldigt kortfattat. Min föreläsning om
Rättspsykiatrin för AT-läkare går steget längre med beskrivning av andra viktiga saker vilket både kan locka AT-läkare som redan anmält intresse för vikariat, men också locka
de AT-läkare som ännu inte bestämt sig.

Enkät med frågor som inkluderar: ”Intresse för
arbete på Regionkliniken” samt ”skattning av
kunskap om arbetet på Regionkliniken före- och
efter föreläsningen.

Utdelade enkäter till AT-läkare med
möjlighet till flera olika graderade svar
samt en direkt återkoppling med ATläkarna efter föreläsningen.

Möjliga lösningar

Ansvarig

Tidplan

P: Erbjuda en föreläsning som svarar på vanliga
frågor om arbetet på Regionkliniken till ATstudierektorn på vuxenpsykiatrin efter att ha
kommit överens med verksamhetschef och
chefsöverläkare om informationsvalet och
målgrupp.
D: Under redan avsatt schemalagd
föreläsningstid föreläsa för samtliga AT-läkare
under då pågående psykiatriplacering
S: Med hjälp av Microsoft Excel göra diagram av
enkätsvaren för analys
A: Implementera en regelmässig föreläsning per
termin om arbetet på Regionkliniken i Växjö

Studierektor Psykiatri:
Johann
Haukson

2017-2019

Nuläge
AT-läkare som randar sig på Vuxenpsykiatrin har i nuläget redan tid avsatt till
föreläsningar en gång i veckan. Det har dock hitintills inte erbjudits någon föreläsning
om Rättspsykiatrin.
Varför erbjuda regelbundna föreläsningar om olika teman för AT-läkare? Som en del av
lärandet under tjänstgöringen parallellt med den praktiska delen innan erhållen
legitimation. Varför föreläsa om Regionkliniken? För att ge en rättvis beskrivning av
arbetet på Rättspsykiatriska avdelningar. Varför? Det har tidigare inte funnits
information om att man kan vikariera på Regionkliniken under
vuxenpsykiatriplaceringen. Varför: Det har på först senare tid erbjudits en ”Region
Kronobergs AT-informationsbroschyr” där Regionklinken listas som en möjlig
arbetsplats under en begränsad tid under pågående vuxenpsykiatriplacering.
Varför är det är viktigt med en ”Region Kronobergs AT-informationsbroschyr”?
Det underlättar rekryteringsarbetet för olika kliniker inom Region Kronoberg.

Analys
Intresset för ett tidsbestämt vikariat på Regionkliniken har ökat på senare år - mycket på
grund utav den förbättrade läkarsituationen på Regionkliniken med fler fast anställda
specialistläkare - som i sin tur hinner erbjuda mer handledning för AT-läkarna under
tjänstgöringen. Detta skapar i sin tur efterfrågan på vad arbetet på Regionkliniken
egentligen är – vilket går att förmedla på redan avsatta föreläsningstider för AT-läkare på
Vuxenpsykiatrin.

Verksamhetschef
Regionklinken: Tina
Fogelklou
Chefsöverläkare
Regionklinken: Farshid
Sheikhvand

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?

Enkätsvaren och diagrammen visar tydligt att det finns ett intresse för en sådan föreläsning
samt att kvaliteten och innehållet av föreläsningen var god.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
Som nuvarande ST-läkare erbjuda sådan föreläsning regelbundet 1 gång per termin efter
överenskommelse med studierektor.

