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Vid månadsskiftet mars–april
hålls den andra riksstämman
för AT-läkare, i år deltar 450.

– Vi hoppas att den är här för att stan-
na, att den ska bli tradition, säger Sofia
Telander och Åsa Laestadius, båda AT-
läkare och med i stämmans organisa-
tionskommitté.

När stämman gick av stapeln för förs-
ta gången i fjol var det fullsatt, 400, och
entusiasmen bland deltagarna var stor. 

Bilden tycks bli densamma i år. Trots
att deltagarplatserna ökat med 50 har ar-
rangörerna en reservlista med personer
som inte får plats.

– Vitsen med stämman är att den ska
vara för AT-läkare, av AT-läkare och
med AT-läkare, berättar Sofia Telander.

Hon och Åsa Laestadius är eniga om
att »den stora årliga läkarstämman» är
till för andra läkargrupper:

– Då åker överläkarna medan vi AT-
läkare får stanna hemma på kliniken,
konstaterar de.

De ser stämman som dels en fort-
bildning, dels ett sätt att entusiasmera
AT-läkarna. 

Många arbetsgivare positiva
På arbetsgivarhåll är inställningen

till AT-stämma väldigt olika på olika
håll.

Arrangörerna berättar om landsting
som är oerhört positiva, ett landsting har
redan i sin annonsering efter AT-läkare
skrivit in att »ni får gå på AT-stämman».

En del arbetsgivare står för alla kost-
nader, ordnar gemensam resa för sina
AT-läkare till stämman osv.

Men hos arrangörerna finns också en
del irritation över sjukhus som säger nej
till AT-läkarnas deltagande i stämman. I
ett fall motiverades avslaget med att »du
får inte ledigt för vi tror att det är mer ut-
bildande för dig att vara på akuten än att
gå på AT-stämman».

Sofia Telander och Åsa Laestadius
tycker att det borde vara självklart att
alla AT-läkare som vill ska ha möjlighet
att vara med på stämman och inte stop-
pas av sin arbetsgivare.

Årets program spänner över ett myc-
ket vitt fält. Det bygger på utvärdering-
ar som har gjorts på fjolårets stämma,
vilket lett till att vissa favoriter går i re-
pris. 

Programmakarna har också vägt in
en enkät som tidigare gjorts bland AT-
läkare om vad dessa vill ha med på
stämman.

Vad vet allmänheten
om AT-läkarna?
Arrangörerna tänker i en enkät till

allmänheten försöka ta reda på vad folk
vet om AT-läkare.

– Vi får ofta av patienter höra att »jag
vill inte träffa bara en AT-läkare», berät-
tar Sofia Telander och Åsa Laestadius. 

– Vi tror att många inte vet att vi har
vår examen och att de flesta av oss har
arbetat innan vi fått AT-blocket.

Däremot anser de att de respekteras
av andra läkare ute på klinikerna, att de
ses som jämbördiga kollegor.

– Visst har de äldre läkarna erfaren-
het som vi kan lära oss av, men vi har till
viss del fräschare kunskaper som vi kan
dela med oss av, konstaterar de.

Tom Ahlgren

AT-läkarna håller 
egen riksstämma

Läkarförbundet
startar läkarnät
Läkarförbundet startade

den 1 mars ett nytt internet-
bolag, ett läkarnät, med mål
att slå ihop Läkartidningens
och Läkarförbundets resurser
i en gemensam portal. 

– Syftet är i första hand att förbätt-
ra kommunikationen med förbun-
dets medlemmar, berättar Björn Bra-
gée smärtläkare och VD i det nya bo-
laget.

Ordförande är förbundets VD An-
ders Milton.

Bakgrunden till den nya satsning-
en är en utredning, som övertygade
förbundets centralstyrelse om att det
är rätt att göra den här satsningen om
man vill gå i bräschen för en IT-ut-
veckling som kan gagna läkarna och
patienterna.

Ska underlätta 
mötet med patienten
– Vi ska försöka åstadkomma en

smart lösning som underlättar mötet
mellan läkare och patient. Det finns
många sätt att göra det, till exempel
genom att patient och läkare delar
samma information via vår sajt, an-
ser Björn Bragée. 

Redan från början är det här Sve-
riges största medicinsajt, bedömer
han och pekar på att det bland myc-
ket annat ingår över 2 000 sidor med
förbundsmaterial, t ex läkarinforma-
tion, och mer än 7 000 referentbe-
dömda artiklar från Läkartidningen. 

Sammanlagt rör det sig om mer än
20 000 sidor av hög medicinsk kva-
litet, understryker han.

Redan nu finns en lång rad yrkes-
föreningar, lokalföreningar och spe-
cialitetsföreningar med och alla an-
dra läkarföreningar kommer också
att bjudas in under den samlande hat-
ten.

Vill samarbeta även
med andra än läkare
– Vår satsning ska också ses som

en signal till alla i vården som är in-
tresserade av att bygga nätverk till-
sammans med oss, att vi finns och att
vi är redo att samarbeta inte bara med
läkarorganisationer utan även med
andra, berättar Björn Bragée.

Tom Ahlgren

Fotnot: Det nya bolaget nås på
adressen lakarnatet@slf.se 

Sofia Telander
och Åsa

Laestadius har
tillsammans med

många andra lagt
ner många timmars
arbete på att få ett

fullödigt program
till årets AT-

stämma som hålls i
Stockholm den 30
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