
– AT-perioden är nästan den
viktigaste tiden för en läkare.
Det är då läkaren ska lära sig
den kliniska rollen. AT-läkaren
måste få växa med ökande befo-
genheter och ansvar annars ska-
par man en inre osäkerhet och
självtilliten blir naggad i kan-
ten.

Det säger Lars Bröte, chefslä-
kare i Motala.

– AT är som är lära någon cykla,
tycker Lars Bröte. Det gäller att se när
det är dags att släppa taget. Och släppa
måste man annars lär sig barnet aldrig
att cykla.

AT-tjänstgöringen är reglerad med
tjänstgöringsperioder vid olika kliniker
och AT-prov som slutpunkt inför legiti-
mationen. Men hur AT genomförs fram
till målet varierar naturligtvis mellan
olika sjukhus. I Motala har ett utbild-
ningsprogram utvecklats för AT-läkar-
na och det förnyas ständigt i takt med
önskemålen från AT-läkarna.

AT vid lasarettet i Motala innehåller
två månader kirurgi, två månader orto-
pedi, en månad anestesi, en månad akut-
tjänstgöring med blandad ortopedi/ki-
rurgi, fyra månader medicin, två måna-
der geriatrik, tre månader psykiatri samt
sex månader allmänmedicin.

Varje AT-läkare får ett utbildningsdo-
kument med målbeskrivningar för pla-
ceringarna. Där har klinikerna skrivit
ned t ex vad AT-läkaren ska lära sig un-
der placeringen inom diagnostik och be-
handling, vilka föreläsningar som ingår
på kliniken, litteratur som är bra att läsa
under tiden jämte allmän information.

I Motala ägnas de fyra första dagar-
na åt introduktion där sjukhuset med
dess kliniker och primärvården presen-
teras för de nya AT-läkarna. De får ock-
så praktisk undervisning och träning in-
för tjänstgöringen.

AT-läkarna deltar i internutbildning-
en på lasarettet. Detta varvas med före-
läsningar enbart för AT-gruppen. AT-lä-
karna får själva föreslå ämnen för sina
föreläsningar. En gång per termin hålls
ett halvdagsseminarium. Sedan våren
1995 har ämnena prioriteringsutred-
ningen, läkare som ledare, transkultu-
rella skillnader i vården, att (inte) bli an-
mäld  samt människor i kris behandlats. 

– Det är viktigt att AT-läkarna akti-
veras,  säger  överläkare  Tomas  Törn-
qvist, studierektor för AT-läkarna.

– De ska inte få allt serverat utan

måste få känna att de är kuggar i maski-
neriet. Därför får de själva arbeta fram
temadagarna och kontakta tänkbara fö-
reläsare. Vi försöker också utveckla AT-
läkarnas utbildning hela tiden.

I mars i år fick AT-läkarna två utbild-
ningsdagar i handläggning av akuta me-
dicinska problem. Detta föll väl ut och
ska återkomma en eller två gånger per år.

Blivande kolleger
Lars Bröte påpekar att AT-läkarnas

utbildning inte bara är en angelägenhet
för dem själva. Han ser AT-läkarna som
potentiella framtida kolleger och därför
är det en angelägenhet för alla läkare att
AT-läkarna blir välutbildade. Det tjänar
naturligtvis också sjukvården i stort på.

I Motala finns för närvarande 19 AT-
läkare, 11 kvinnor och 8 män. Lasarettet
har plats för 9 nya AT-läkare per år och
brukar få drygt 100 sökande per gång. Av
dem brukar 15 tas ut till intervju och se-
dan anställs 5 respektive 4 per vår och
höst. Under AT i Motala görs kontinuer-
liga utvärderingar. AT-läkarna får lämna
synpunkter och kritik på alla delar i ut-
bildningen och respektive verksamhets-
chef ger synpunkter på AT-läkarna.

– Vi följer AT-läkarna hela vägen och
har även slutsamtal med dem om vad
som fungerat bra och mindre bra, säger
personalsekreterare Ingrid Ohlsson.

– Det är fascinerande att se den ko-
lossala utveckling som sker på mindre
än två år, säger Lars Bröte. AT-läkaren
är osäker i början och frågar om allt. Ef-
ter två år kan man lita på dem som läka-
re. De har vuxit både som personer och
i yrkesrollen.

– Det är egentligen de två viktigaste
åren för en läkare, menar Tomas Törn-
qvist. Det är vik-
tigt att försöka
strukturera
tjänstgöringen så
att AT-läkaren får
ut så mycket som
möjligt av den.

AT-perioden
kan betecknas
som en lärlings-
period. Underlä-
karen får arbeta
parallellt med en
erfaren kollega
och får hela tiden
stöd. Den erfarne
kollegan kan gri-
pa in och korrige-
ra åtgärder i det
fall det skulle be-
hövas.

– När AT-läkaren kommer från skol-
bänken vill de arbeta så självständigt
som möjligt, säger Tomas Törnqvist.
Och det måste de få göra, man måste
släppa dem i takt med att de lär sig.

AT-tjänstgöringen är en mognadstid
då det teoretiska kunnandet ska om-
vandlas till praktisk handling. Tomas
Törnqvist, som är narkosläkare, menar
att intensivvårdsavdelningen erbjuder
bra tillfällen till viktiga diskussioner,
eftersom etiska dilemman blir så påtag-
liga just där.

– Målsättningen är ett totalt tänkan-
de kring patienten, säger Tomas Törn-
qvist. Det är inte organ utan människor
vi behandlar. På intensiven kan vi dis-
kutera om en patient ska opereras eller
inte. Det är ett sätt att mogna som läka-
re. Alla unga läkare behöver bra förebil-
der att ta efter.

När de kommer till Motala får de i
sin tjänstgöring fördelen med det lilla
sjukhuset. De får se en rimlig mängd
kvalificerad sjukvård. Patienterna kom-
mer ofta oselekterade. Lars Bröte me-
nar att länsdelssjukhusen därvidlag ut-
gör en värdefull del i den framtida ut-
bildningen av t ex allmänläkare. 

– AT-läkarna utför mycket väsentlig
sjukvårdsproduktion. Vi skulle inte kla-
ra vårt åtagande utan dem. Och vi vill att
AT-läkarna ska utvecklas och bekräftas
som duktiga läkare och kanske själva
bli förebilder för AT-läkare, säger Lars
Bröte.

Kristina Johnson
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Chefläkare Lars Bröte:

AT-läkaren måste få växa med ökat ansvar

AT-perioden är egentligen de vikigaste
åren för en läkare, anser Tomas
Thörnqvist,t v, studierektor i Motala, här
tillsammans med personalsekreterare
Ingrid Ohlsson och chefläkare Lars
Bröte.  


