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Drygt 80 procent av de nyexa-
minerade läkarna innehar AT-
block ett år efter läkarexamen, vi-
sar en av de enkätundersökningar
som Läkarförbundet genomförde
hösten 1997. Övriga enkäter visar
emellertid att det alltjämt är svår t
att få ST-anställningar efter legiti -
mationen – vikariat förekommer i
stor utsträckning.

Av de läkare som erhållit svenskle-
gitimation 1996 var det endast 31 pro-
cent som innehade och tjänstgjorde på
ST-anställning hösten 1997. 23 procent
hade tillsvidareanställning och 8 pro-
cent tidsbegränsat förordnande.

55 procent innehade vikariat, ofta
kortare sådana. Övriga forskare, hade
»annat läkararbete» eller arbetade inte på
grund av föräldraledighet, sabbatsår, mi-
litärtjänst etc. 3 procent var arbetslösa.

Totalt en tredjedel hade ST
Av dem som av olika skäl var lediga

uppgav 2 procent att de hade ST-an-
ställning »i botten». Den totala andelen

med ST-anställning skulle därmed upp-
gå till 33 procent.

Någon snabb förbättring tycks inte
inträffa med tiden. Två år efter legiti -
mation 1995 hade ungefär hälften ST-
anställning, medan ca 30 procent fortfa-
rande var vikarier. Tre år efter legitima-
tion 1994 innehade ca 60 procent ST-
anställning.

Lättar e få AT-block
Av dem som avlagt läkarexamen

1996 innehade och tjänstgjorde i höstas
78 procent på AT-block. 12 procent vi-
karierade och 4 procent forskade. 5 pro-
cent var lediga av olika skäl, men 4 pro-
cent anger att de har AT-block »i bot-
ten», dvs totalt innehade 82 procent AT-
block. En procent av de nyexaminerade
var arbetslösa.

Könsuppdelad statistik visar att nå-
got större andel män än kvinnor arbetar
på AT-block. Av statistiken framgår
också att läkare med svensk examen in-
nehar AT-block i större omfattning än
läkare med utländsk examen. Av
studenterna från Uppsala, Linköping

och Lund/Mal-
mö har över
90 procent AT-
block.

En studie av
rörligheten visar
att många läka-
re finns kvar i
den region där
de studerat, men
en viss rörlig-
het förekommer.
Framför allt gäl-
ler det studen-
terna i Stock-
holm.
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Saco-kurser i höst
för skyddsombud
Ännu kan man anmäla sig till Sa-

cos arbetsmiljökurser för fackliga
för tr oendemän under detta år. Ut-
bildningen som pågår i tre dagar be-
dr ivs vid fyra tillfällen i höst på Vår
gård i Saltsjöbaden.

Kurserna vänder sig till skyddsom-
bud eller andra förtroendevalda med an-
svar för fackligt arbetsmiljöarbete. Syf-
tet är att ge ökade kunskaper för att dri-
va på utvecklingen av lokalt och regio-
nalt arbete med arbetsmiljö- och arbets-
livsfrågor. Deltagarna bör ha genomgått
grundutbildning inom arbetsmiljöom-
rådet.

Kurserna äger rum 31 augusti–2 sep-
tember (anmälan senast den 8 juni), 29
september–1 oktober (anmälan den 24
augusti), 2–4 november (anmälan den
21 september) samt 1–3 december (an-
mälan den 19 oktober). 

Måste vara anmäld
För att kunna delta måste man vara

anmäld som facklig förtroendeman till
arbetsgivaren enligt Förtroendemanna-
lagen. Vidare måste man vara anmäld
till kurser av lokalföreningen eller rådet
på den arbetsplats där man arbetar.

Kostnader för kursmaterial, mat och
logi betalas av SACO. Reseersättning
utgår för resa i 2:a klass tåg. Trakta-
mente utgår inte.

Diskr iminer ing i arbetslivet. Lä-
karförbundet har i tre remissyttranden
tillstyrkt utredningsförslag om lagstift-
ning mot diskriminering i arbetslivet.
De tre lagarna avser förbud mot diskri-
minering av personer med funktions-
hinder, på grund av sexuell läggning re-
spektive etnisk tillhörighet.

Stöd i föräldraskapet. Den arbets-
grupp inom Socialdepartementet som
kartlagt frågan om stöd i föräldraskap
har behandlat ett viktigt område, fram-
håller Läkarförbundet i sitt remissytt-
rande, där man i stort sett stöder utred-
ningens förslag. Vissa detaljanmärk-
ningar från berörda delföreningar har
dock bifogats remissvaret.

Skriften med
den fullständiga
statistiken från
enkäterna kan
rekvireras från
Läkarförbundet


