
De unga nya läkarna vill hellre ar-
beta i privat vård än som anställ-
da hos landstinget.

Det framgår av en enkät som
presenterades på den tredje AT-
stämman som hölls i Stockholm i
slutet av förra veckan.

❙ ❙  Enkäten skickades i förväg ut till de
450 AT-läkarna som deltog i stämman,
335 svarade.

Enligt enkäten anser AT-läkarna att
mer resurser, mindre politikerstyrning
och mindre pappersarbete är viktigast
för att lösa sjukvårdens problem. 

Många AT-läkare tror också att en
tydligare patientorientering och särskil-
da satsningar på allmänmedicinen är
viktiga för att sjukvården ska bli bättre.

– Dagens AT-läkare har många idéer
och förslag om hur sjukvården kan på-
verkas och förbättras. Vi vill att besluts-
fattarna ska ta till vara på våra idéer när
framtidens sjukvård utformas.

Det är ett budskap från de fyra AT-lä-
kare som ansvarat för enkäten, Jenny
Ahrén, Björn Holm, Maria Lindgren
samt Alva Persson.

Positiva till att arbeta privat 
Idag dominerar Landstinget mycket
kraftigt som arbetsgivare för läkarna –
23 000 av Läkarförbundets 27 400 med-
lemmar är till exempel anställda i of-
fentlig hälso- och sjukvård. 

Men av dagens AT-läkare vill bara 31
procent i första hand arbeta för lands-
tinget medan 37 procent prioriterar att
arbeta privat.

Få vill bli allmänläkare
Idag finns en kraftig brist på läkare inom
flera specialiteter, det gäller bland annat
allmänmedicinen.

Ett mål är att det ska finnas en all-
mänläkare på 1 500 invånare. För att kla-
ra det har riksdagen beslutat att en tred-
jedel av ST-tjänsterna under de närmas-
te åtta åren bör finnas inom den speciali-
teten.

Bilden i enkäten svarar dock inte alls
mot det målet. Endast 9 procent av AT-
läkarna uppger att de vill bli allmänläka-
re. Främst är det den pressade arbetssitu-
ationen som skrämmer. 

Läget för allmänläkeriet kan dock
ljusna en del eftersom hela 30 procent av

dem som besvarade enkäten ännu inte
hade bestämt vilken specialitet de vill
satsa på. 

AT-läkarna menar att ett större in-
tresse för allmänmedicinen kan sakapas
bara om specialiteten får mer resurser
och bättre utvecklingsmöjligheter. 

Det måste kombineras med ett ökat
samarbete med kollegorna på sjukhusen.

De som angivit allmänmedicin som
önskespecialitet lockas bland annat av
de få jourerna. Av dem vill 45 procent
helst arbeta privat och 39 procent för
landstinget.

Styrs av intresse
Valet av specialitet styrs i första hand av
intresse. 99 procent anger det som vik-
tigt eller mycket viktigt. Andra viktiga
faktorer är arbetstider, joursituationen
och lönen.

Däremot spelar specialitetens status
ingen roll enligt 90 procent.

Seminarier, föreläsningar, verkstäder
AT-stämman hölls liksom de tidigare
två gångerna under tre dagar i Stock-
holm. Det är stämman som är ordnad av
AT-läkare för AT-läkare. 

Den innehöll seminarier, föreläs-
ningar och även praktiska övningar i
form av verkstäder inom bland annat
röntgen. 

Där fick deltagarna på fyra olika sta-
tioner utföra olika övningar som exem-
pelvis ultraljud. De fick också en inblick
i digital bildhantering och diagnostik. 

Där fanns också barnverkstad,  urolo-
giverkstad, öron- näsa- halsverkstad,
akupunkturverkstad, ortopedverkstad
samt kirurgverkstad.

I år var antalet platser utökat från 400
till 450. Ändå räckte de inte till –  det var
många fler som ville vara med, berättar
arrangörerna. Totalt finns cirka 1 500
AT-läkare i vårt land.

Prisas
De yngre läkarnas Stockholmsavdel-
ning har nu för andra gången delat ut
sitt så kallade SLAS-pris, som går till
någon som gör livet lättare för underlä-
karna.

Pristagare för år 2000 blev AT-stäm-
man och dess initiativtagare och ordfö-
rande, husläkaren Göran Sjönell.

Tom Ahlgren
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AT-stämman har hållits för tredje gången

De unga läkarna vill hellre 
arbeta privat än hos landstinget 

– Vi vill att beslutsfattarna ska ta till vara på våra idéer när framtidens sjukvård
utformas, understryker AT-läkarna Björn Holm, Maria Lindgren, Jenny Ahrén och Alva
Persson som genomfört enkäten bland sina kollegor.
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