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Diskrepansen mellan minska-
de vårdresurser och god läkar-
etik har resulterat i en kultur
som förmedlar övermänskliga
krav till AT-läkarna. Situa-
tionen leder till hög förekomst
av tecken på utbrändhet. Det är
resultatet av en studie gjord av
fyra nyutexaminerade psykolo-
ger vid Umeå universitet. Det
viktigaste förslaget till åtgärd är
förbättrad handledning under
allmäntjänstgöringen.

Studien »AT-läkares psykosociala
situation: arbetsmiljö, handledning, ut-
brändhet, utbildningsmål, förbättrings-
förslag» gjordes som examensarbete på
psykologprogrammet våren 1998 av
Rikard Andersson, Fredrik Häggkvist,
Börje Larkander och Roland Lindh.

Syftet med undersökningen var att
utifrån en psykosocial utgångspunkt
söka kunskap om hur AT-läkare upple-
ver sin allmäntjänstgöring. Resultaten
bygger på enkätsvar från 80 AT-läkare
samt uppföljningsintervjuer med 16 av
dem. AT-läkarna tjänstgjorde vid tiden
för studien inom landstingen i Väs-
terbotten och Västernorrland.

Enligt undersökningen upplever en
majoritet av AT-läkarna att tidspressen
är för stor samt att målet att de ska lära
sig så mycket som möjligt under sin AT-
tid ofta kommer i konflikt med det arbe-
te som behöver utföras. Ungefär en tred-
jedel  av AT-läkarna anser dessutom att
de påverkas negativt av hur arbetstiden
är förlagd samt att den fysiska  arbets-
miljön påverkar deras hälsa negativt.

Menlig inverkan
En majoritet anser också att arbetet

inverkar menligt på deras fritid samt på-
verkar deras privata relationer negativt.
En tredjedel upplever ansvaret för pati-

enterna som alltför betungande och
drygt hälften är rädda att begå misstag i
arbetet som kan påverka deras framtida
karriär. En majoritet anser att deras ar-
betsuppgifter är klart definierade, att
det tydligt framgår vad som är deras an-
svar samt att de har tillräckliga befogen-
heter för sitt arbete.

En majoritet upplever att samarbetet
mellan olika yrkesgrupper fungerar väl
och att deras åsikter blir beaktade och
besvarade av ledningen. Däremot är det
bara en minoritet som anser att de får
tillräcklig återkoppling från arbetskam-
rater och överordnade. En tredjedel
uppger att de påverkas negativt av för-
utfattade meningar vad gäller kön, etni-
citet eller ålder.

Brist på handledning
En tiondel av AT-läkarna uppger att

de inte haft någon handledare. Bakom
detta kan gömma sig en större andel i
samma situation. Det beror på att AT-lä-
kare som uppgett att de inte har någon
handledare samtidigt besvarat en del
frågor kring handledning. Det betyder
att de nio tiondelar som uppgett att de
har handledare inte nödvändigtvis haft
en personlig handledare, utan kan ha
besvarat frågorna kring handledning ut-
ifrån kontinuerlig kontakt med erfarna
kolleger.

Anledningen till tvetydigheten på
denna punkt är att de fyra psykologerna
utgick från att samtliga AT-läkare  hade
personlig handledare, eftersom regel-
verket säger att det ska vara så. Därför
frågade man i enkäten bara om handle-
daren var specialistkompetent eller inte.

När det gäller handledningen uppger
endast en minoritet av AT-läkarna att de
är nöjda med kvalitet och omfattning.
Knappt häften uppger att de har full till-
gång till specialistkompetenta läkare
för de patientfall som kräver det under
jourtid.

AT-läkargruppen ligger på en an-
märkningsvärt hög utbrändhetsnivå i
förhållande till jämförelsegrupper av
svensk sjukvårdspersonal. Psykologer-
na menar att en förklaring till de höga
talen för en grupp som arbetat kort tid i
yrket kan vara att unga och nyutbildade
inte är förberedda på den arbetsbe-
mängda och stressfyllda miljön.

Psykologerna visar i sin undersök-

ning på samband mellan utbrändhet och
dålig arbetsmiljö i termer av framför allt
hög arbetsbelastning och i viss mån
sviktande socialt stöd. Starkast är sam-
bandet mellan en otillfredsställande ar-
betsmiljö och emotionell utmattning.

Men undersökningen har också gett
positiva resultat. AT-läkarna upplever
egenkontroll och självständighet samt
hög personlig arbetstillfredsställelse.
Detta kan enligt psykologerna bidra till
att AT-läkarna uthärdar de negativa fak-
torerna i arbetsmiljön.

Mer tid för varje patient
Uppföljningsintervjuerna har givit

en lång rad förslag till åtgärder. AT-lä-
karna skulle t ex vilja ägna mer tid åt
varje patient. Psykologerna drar slutsat-
sen att en del av upplevelsen av tids-
press tycks bero på att läkarstuderande
under utbildningen får föreställningar
om yrket som kan leda till stress och ut-
brändhet, vilket försvårar eget lärande
och personlig utveckling. 

AT-läkarna anger att de bättre skulle
kunna prioritera den egna kompetensut-
vecklingen om de inte, som nu är fallet,
utgör  en resurs som sjukvården kräver
för att fungera. AT-läkarna anser att ut-
bildningsmomenten bör schemaläggas
och en kontinuerlig uppföljning bör fin-
nas.

Psykologerna drar slutsatsen att
höga krav vad gäller den egna förmågan
påverkar AT-läkarnas förhållande till
övertidsarbete och att dessa krav även
finns hos äldre kolleger som är AT-lä-
karnas förebilder. Psykologerna fram-
håller att en effekt av detta, förutom den
psykiska och fysiska påfrestningen, kan
vara att en reell resursbrist döljs av lä-
karkårens lojalitet.

AT-läkarna anser att en förbättrad
handledning skulle bidra till en upple-
velse av mer återkoppling, minska kon-
flikten mellan utbildningsmål och arbe-
te, minska arbetets menliga inverkan på
fritid och privata relationer, ge lägre
känslomässig utmattning samt en för-
bättrad empatisk förmåga i patientkon-
takten.  När det gäller utbrändhet menar
psykologerna att förbättringar angåen-
de handledning, arbetsbelastning och
socialt stöd skulle minska AT-läkarnas
relativt höga nivå av utbrändhet.
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