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Årets AT-handledare utsedda i Linköping och
Motala
[2013-11-20]

Martin Frisén och Krisztián Csatari har blivit framröstade som Årets handledare av AT-läkare
i Linköping och Motala. Martin Frisén är specialistläkare på akutmottagningen vid
Universitetssjukhuset i Linköping. Krisztián Csatari är specialistläkare på medicinska
specialistkliniken på Lasarettet i Motala.

AT-läkarna i Linköping och Motala har varit med i omröstningen.
– Jag är väldigt glad över utmärkelsen. Den betyder mycket eftersom den
visar att AT-läkarna är nöjda med sin tid här på akutmottagningen, säger
Martin Frisén.
– Priset är en stor överraskning och roligt att få en återkoppling på mitt
arbete som handledare, säger Krisztián Csatari.
Känna sig viktiga och självständiga
Krisztián Csatari är specialistläkare med inriktning på internmedicin och
arbetar oftast som dagbakjour på Lasarettet i Motala. Här träffar han
många ST-och AT-läkare och handledningen ingår i det dagliga arbetet.

Martin Frisén,
Universitetssjukhuset i
Linköping

– Jag försöker delegera arbete till studenterna så att de ska lära sig en
bredd och att ta egna initiativ. Självständigheten är viktig att utveckla för
att de sedan ska kunna ta nattbakjouren på akuten. Jag finns i närheten
att fråga och diskutera med.
Sedan Marin Frisén började som läkare på Universitetssjukhuset i
Linköping 2003 har han mött AT-läkare i handledarsituationer.
– Mina bästa egenskaper som handledare tror jag är att jag får AT-läkarna
att känna sig viktiga, självständiga och att jag bemöter dem med respekt.
Jag uppmuntrar dem att själva fatta beslut även om jag finns där att
diskutera stämma av med.
Krisztián Csatari, Lasarettet i
Tre månader på akuten
Motala
AT-läkarna arbetar tre månader på akuten och får göra det mesta av
sjukvård. Handledaren finns med, samtidigt som AT-läkarna tar egna patienter.

– Numera får AT-läkarna en introduktion på två veckor som ger en mjukare start. på Det har både
ökat trivseln och patientsäkerheten, menar Martin Frisén.
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