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AT-läkarna i Örnsköldsvik drar
ett tungt lass. Och de går jour en-
samma. Men bakjouren fungerar,
de trivs och tycker att de växer
med ansvaret.

❙ ❙ Sjukhuset i Örnsköldsvik hade gott
rykte på 1980-talet. En omorganisation i
slutet av 1990-talet ledde till läkarbrist
och ryktet blev det motsatta. För att
överleva storsatsar sjukhuset på AT-lä-
karna sedan ett och ett halvt år, hoppas
att de stannar som ST och sedan som
specialister. Och nu har det vänt. Vid se-
naste intagningen var intresset aningen
större än det fanns platser.

Sjukhuset ligger högt med utsikt över
staden och fjärden. Det sluttar brant ner
mot centrum och några minuter därifrån
har alla AT-läkarna bosatt sig. Nära allt
och varandra. 

Sommaren 2000 flyttade sex stock-
holmare upp efter att ha träffat sjukhu-
sets rekryterare i Stockholm. De åkte lite
på vinst och förlust, ville göra AT till-
sammans på ett litet sjukhus.

Det var ansvaret, de självständiga
jourerna och att snabbt komma in i läkar-
rollen som lockade, berättar Robin Brit-
tain-Long och Christian Unge. Och de
har inte ångrat sig. Istället har de fått fler
att följa efter. Ett halvår senare kom
bland andra Emilia Titelman och Cecilia
Bengtsson. 

Synpunkterna tas på allvar
Det är mycket som är bra, annat kunde
vara bättre. Båda delar har att göra med
att de behövs som arbetskraft. 

Deras synpunkter om förbättringar
tas på allvar. Till exempel har introduk-
tionen fått lite större utrymme. Och nu
kan de oftast gå hem klockan tolv dagen
efter en journatt. Det är fortfarande slit-
samt men förut jobbade de hela den da-
gen också. De tycker att sjukhuset ge-
nomgående har en flexibel och tillmö-
tesgående attityd, också när det gäller in-
dividuella önskemål, till exempel utby-
testjänstgöring och anställningstid.

Att gå jour ensam kanske inte passar
alla, inser de. Det handlar hela tiden om
att göra saker man inte gjort förut eller
övat på. Men när man klarar det växer
man.

– Det är stor skillnad att vara den som
fattar beslutet mot att titta på när en ST-
läkare tar över. Idag känner jag mig
trygg att handlägga en akut hjärtinfarkt.
Det är inte säkert att jag känt så om jag

varit på ett stort sjukhus, tror Robin Brit-
tain-Long.

Bakjouren, som ligger hemma och
sover, bor nära och kan vara på plats
inom en kvart om det kniper. Oftast
räcker det med telefonkontakt för att få
ett beslut bekräftat eller att få råd. Men
det hade varit bättre och det hade nog bli-
vit färre telefonsamtal om de fått gå fler
än bara tre jourer parallellt i början.

– Första gången jag sov i jourrummet
och det ringde fick jag panik. Då trodde
jag att hundra personer höll på att dö och
att det bara var jag i hela världen som
kunde hjälpa dem. Och så var det bara
någon som undrade om de skulle ge fyra
eller sex enheter insulin, eller något lik-
nande, säger Christian Unge.

Nattetid är de två AT-läkare på sjuk-
huset, en på medicin och en på kirurgi.
De har var sin bakjour.

– Mycket av stressen när man vet att
det inte finns någon annan läkare är att
det ska hända något otäckt som man inte
kan hantera, säger Robin.

Och visst kan de dra sig lite för att
ringa, särskilt efter midnatt. 

– Om bakjouren sagt »Ring hellre en
extra gång« hade det varit lättare. Det sä-
ger inte alla, säger Cecilia Bengtsson.

Men på det hela taget har de ett bra
stöd, alltid någon att fråga och bemötan-
det är genomgående vänligt. Det är inte
lika hierarkiskt som i Stockholm. Man
umgås också privat. Och när en ny AT-
grupp börjar är det insparksfest med
sjukhusets alla läkare. 

– Här är man läkare, inte kandidaten.
Alla känner alla, säger de.

På gott och ont kanske. 
– Alla man möter på gatan är anting-

en patienter eller kollegor, säger Emilia
Titelman.

De har jämfört med målbeskrivning-

en i Utbildningsboken för AT och tyck-
er att Örnsköldsvik uppfyller kraven.

Läkarbristen gör visserligen att hand-
ledningen kan bli lidande. Å andra sidan
håller stafettläkarna hög klass och är in-
spirerande att arbeta med. Men nya över-
läkare, nya bud. Och ibland blir det AT-
läkarna som står för kontinuiteten.

Lite tid för handledning
Överläkaren Maria Meidell är ny som
studierektor. Hon medger att tiden för
handledning är knapp, särskilt när det
gäller de avsatta samtalstiderna, och i
synnerhet på kirurgen kunde det bli bätt-
re. Och alla är inte helt nöjda med över-
läkarnas stöd heller. En av hennes upp-
gifter är att motivera överläkarna och
peppa AT-läkarna att ställa krav. 

Inte heller AT-rekryteraren Clerry
Lundberg sticker under stol med de bris-
ter som finns. Kanske är hon just därför
ytterligare ett stöd för AT-läkarna, som i
henne också har fått en extramorsa, ku-
rator och fixare.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Tema AT

Sviktande gott rykte i Örnsköldsvik
ledde till storsatsning på AT-läkarna

Björn Törnqvist gipsar en handled på
akuten. Han har just avslutat sin AT och
vikarierar ett tag. Han är mycket nöjd och
skulle välja Ö-vik igen. Bra förmåner och
rätt storlek på sjukhuset är hans
argument.

»Man känner att de satsar på AT här och
de lyssnar på oss«, säger Cecilia
Bengtsson och Emilia Titelman, som nu
är på psykkliniken.
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