
AT-läkare som känner sig behöv-
da och får arbeta »på riktigt«,
men med god handledning, kän-
ner sig nöjda. Det visar rankning-
en av landets sjukhus som Sylf-
tidningen Moderna läkare låtit
göra.

❙ ❙  Under AT-stämman i vår gjordes två
enkäter om hur AT-läkare värderar sin
allmäntjänstgöring. Utifrån de totalt 500
svaren har tidningen Moderna läkare
rankat de tio bästa respektive sämsta
sjukhusen i landet.

– Jag har dessutom ringt till AT-läka-
re på alla listans sjukhus för att kontrol-
lera att intrycken är generella, berättar
David Eberhard, redaktör för Moderna
läkare.

AT-läkarna har värderat sin placering
på en skala från ett till tio, där ett är då-
ligt och tio är bra. Dessutom har de kun-
nat ge skriftliga kommentarer.

Individuell lön på bästa sjukhusen
Det sjukhus som rankats högst är sjuk-
huset i Torsby i Värmland. Utmärkande
för allmäntjänstgöringen där, liksom för
de andra tio-i-topp-sjukhusen, är att lä-
karna får ta mycket ansvar under god

handledning. God introduktionsutbild-
ning, tillmötesgående kolleger och en
god, individuellt satt lön är andra utmär-
kande drag.

Alla sjukhus på tio-i-topp-listan är
små eller medelstora. På tio-i-botten-lis-
tan finns såväl små som stora sjukhus.
Kritiken mot de små sjukhusen går ut på
att AT-läkarna får stor arbetsbörda och
ta mycket ansvar, men utan samtidigt
stöd och handledning.

Svårt få klinisk övning
Kritiken mot de stora sjukhusen handlar
bland annat om att AT-läkarna får gå vid
sidan och titta på, inte får arbeta på rik-
tigt. Men även att den mycket speciali-
serade vården på ett sådant sjukhus inte
är det mest lämpliga om man vill ha kli-
nisk färdighet.

Alla sjukhus på bästa-listan hade in-
dividuella löner eller pratade om att in-
föra det, alla sjukhus på sämsta-listan
hade tarifflön.

– Förr var det arbetsgivarens mark-
nad, nu är det tvärtom. Vi hoppas att ef-
fekten av den här rankningen blir att ar-
betsgivarna skärper sig, säger Ulrika
Nilsson, ordförande för Sylf.

Överlag visar dock undersökningen

att de flesta AT-läkare är ganska nöjda.
Ett av sjukhusen på sämsta-listan är Sö-
dersjukhuset i Stockholm.

– Men det är naturligtvis inte jättedå-
ligt på Södersjukhuset. Det som drog
ned betyget var framför allt psykiatripla-
ceringen. Södersjukhuset kanske är det
tuffaste ställe man kan göra sin AT på,
men medicinkliniken får ändå ett myck-
et bra betyg, säger David Eberhard.

De tio bästa sjukhusen för AT-läkare
enligt Sylfs tidning Moderna läkare: Top-
par gör Torsby, följt av Avesta, Visby,
Norrtälje, Bollnäs, Skövde, Lindesberg,
Gällivare, Lidköping och Nyköping.

Uddevalla på jumboplats
De tio sämsta sjukhusen: I botten finns
Uddevalla följt av Eksjö, Huddinge, Ka-
rolinska, Helsingborg, Danderyd, Kung-
älv, Värnamo, Gävle och Södersjukhuset.

Totalt finns 56 sjukhus med på listan.
Några sjukhus saknas på grund av att de
bara haft någon enstaka AT-läkare, eller
att intrycken hos dem som besvarat en-
käten går kraftigt isär. Ytterligare några
saknas eftersom de inte hade några re-
presentanter på AT-stämman.
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Torsby i topp, Uddevalla i botten enligt Sylf-rankning av sjukhus

Stort ansvar med god handledning
utmärker toppsjukhus för AT-läkare

AT kommer snart att kvalitets-
säkras på samma sätt som ST.
Nu planerar Spur, specialistut-
bildningsrådet att börja med in-
spektioner inom ett par år.

❙ ❙  – Det finns ett väldigt tryck från AT-
läkarna att göra en kvalitetssäkring av
allmäntjänstgöringen, säger Eva-Lena
Mattsson, ledamot av Sylfs centralsty-
relse och dess representant i Specia-
listutbildningsrådet, Spur.

Inspektioner sedan 1990
Spur undersöker nu hur sådan inspektio-
ner ska utformas.

Spur startades av Läkarförbundet
men är idag en fristående stiftelse och
har inspekterat specialistläkarutbild-
ningarnas kvalitet sedan 1990.

Funderingarna på att utvidga inspek-
tionerna till att omfatta även allmän-
tjänstgöringen har funnits förut, men hit-

tills har det inte lett till något konkret. Nu
har emellertid Spurs kansli fått i uppdrag
att utreda hur AT-inspektioner skulle
kunna gå till.

Ett första steg är att landets alla studi-
erektorer ska beskriva hur utvärderingen
av AT går till idag. Med det som under-
lag ska Spur utforma en modell för for-
maliserade inspektioner.

– Att inspektera AT blir krångligare
än att inspektera ST, eftersom allmän-
tjänstgöringen är uppbyggd av så många
olika delar, förlagda på olika kliniker.
Förmodligen måste flera inspektörer
blandas in, säger Eva-Lena Mattsson.

– En tanke kan vara att studirektorer-
na är med och inspektera varandras AT.

Det är i och för sig inte självklart att
just specialistutbildningsrådet tar sig an
inspektioner av allmäntjänstgöringen,
men det har fallit sig naturligt eftersom
man nu har sådan stor erfarenhet av den
här typen av kvalitetssäkring.

Minst ett år, troligen längre tid, tar det
att bygga upp en organisation för AT-in-
spektioner, bedömer Eva-Lena Matts-
son. När de väl införs är det positivt för
alla parter, tycker hon. 

Landstingen får ett incitament att för-
bättra AT, vilket kommer alla läkare till
del. Den kvalitetsstämpel det innebär att
ha varit med om en inspektion med bra
resultat är dessutom positivt för sjukhu-
sen när det gäller att rekrytera läkare.  

Besök vart tredje år
Idag inspekterar Spur utbildningskvali-
teten för de flesta specialistutbildningar.
Sedan starten 1990 har ungefär 1 300 in-
spektioner genomförts. En inspektion är
frivillig för kliniken, som också betalar
den. Målet är att varje klinik som utbil-
dar specialister ska inspekteras med tre
till fem års mellanrum.
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AT-inspektioner nästa för Spur


