
Mer än en fjärdedel av AT-läkar-
na har allvarligt funderat på att
byta yrke och inte ens hälften
skulle vilja arbeta heltid under de
närmaste tio åren. Det framgår
av den enkät som gjorts bland
dem som anmält sig till årets AT-
läkarstämma.

– Studien visar att läkarbristen
riskerar att bli större än väntat,
säger Anna Hallert, AT-läkare
som ingår i AT-stämmans medie-
kommitté som ligger bakom en-
käten. 

❙ ❙ Nästan tre fjärdedelar av AT-läkarna
tycker att arbetsgivarna borde höja lö-
nerna för att på så sätt attrahera och be-
hålla de yngre läkarna. 48 respektive 43
procent nämner aktiv uppmuntran och
bättre handledning som önskvärt. 

– Förbättrar man handledning och
satsar på utbildning får man säkrare lä-
kare och ökar på så sätt vårdkvalitet och
patientsäkerhet, säger Anna Hallert.

AT-läkarna har också rankat de fyra
viktigaste faktorerna för att trivas i sitt
yrke. Där ligger »möjlighet att påverka
arbetssituationen« och »tid för familj
och fritidsintressen« i topp på 65 och 64
procent tätt följda av »gott stöd från kol-
leger« och »lön« på 58 respektive 56
procent. Maria Hjalmarsson, som är le-
gitimerad läkare sedan i december, ingår
också i AT-stämmans mediekommitté,
tror att det är en generationsfråga att pri-
vatlivet skattas så högt. 

– Man tycker att det är viktigare med
en livskarriär än en yrkeskarriär.

Syftet med enkätundersökningen var

att kunna presentera konkreta åtgärder
för landsting och andra arbetsgivare för
att bli attraktivare för unga läkare. Ge-
nom att fråga vilka åtgärder AT-läkarna
tycker att arbetsgivaren bör vidta för att
behålla de unga läkarna vill man fram-
hålla att det faktiskt går att göra något åt
det. 

– Vi tror att det här är vad landsting-
en behöver, det handlar ju om dem som
kommer att utgöra stommen i läkarkåren
de närmaste 20–30 åren, säger Maria
Hjalmarsson.

Endast hälften av AT-läkarna vill
jobba åt ett landsting i framtiden, 25 pro-
cent tvivlar på att landstingen kan upp-
fylla deras förväntningar på yrket.

Anna Hallert planerar att presentera
resultaten från enkäten för sin arbetsgi-
vare på Mälarsjukhuset. Både hon och
Maria Hjalmarsson uppmuntrar också
andra unga läkare att använda enkäten
som ett medel för förbättringar på sina
arbetsplaster

Just nu gör cirka 900 personer sin all-
mäntjänstgöring. Enkäten har besvarats
via Internet bland 384 av dem som an-
mält sig till AT-stämmans 504 platser.
Något fler kvinnor än män har deltagit i
studien. Fördelningen över landet är
också jämn, förutom att Skåne är dåligt
representerat, då få AT-läkare därifrån
deltar i årets stämma eftersom de plane-
rar en egen sådan i samarbete med Dan-
mark.

Resultaten från enkäten finns att läsa
på www.at-stamman.nu

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Gående akutpatienter
kartläggs i stor studie
❙ ❙ Är det någon mening att försöka få pa-
tienter att gå till en vårdcentral istället
för till sjukhusets akutmottagning när de
blir sjuka? Svaret på den frågan hoppas
läkaren Johanna Adami, forskare vid en-
heten för klinisk epidemiologi på Karo-
linska instiutet, svara på i höst.

I en studie ska hon kartlägga patien-
tens val av akut vårdgivare. Under mars
och april intervjuas 1500 patienter dels
på Södersjukhusets akutmottagning,
dels på de öppna mottagningarna på nio
vårdcentraler i Södersjukhusets upptag-
ningsområde. De intervjuade ska vara
mellan 16 och 80 år gamla, komma gå-
ende till besöket, förstå svenska och var-
ken vara dementa eller alkoholpåverka-
de. Patienterna får svara på ett åttiotal
frågor till före läkarbesöket. Frågorna
rör bland annat vad som har påverkat pa-
tientens val, tidigare sjukvårdserfaren-
heter och information samt förväntning-
ar på besöket. 

Bakgrunden till studien är att besö-
ken på akutmottagningarna ökar, fram-
för allt i storstäderna. Johanna Adami,
läkare och forskare vid enheten för kli-
nisk epidemiologi, Karolinska institutet,
är initiativtagare och projektledare för
undersökningen.

Förhoppningen är att genom studien
förstå patienternas val av sjukvårdsin-
rättning. Ambitionen de senaste åren har
varit att styra patienterna mot vårdcen-
traler. Utifrån studien är det meningen
att man ska kunna bedöma om detta
verkligen är realistiskt.

– Kanske borde istället akutmottag-
ningarna anpassas till de patienter som
faktiskt söker istället för att förgäves för-
söka förändra patienternas attityder, sä-
ger Johanna Adami.

Resultaten av studien presenteras till
hösten.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Internationella läkare 
i Sverige konstituerar sig
❙ ❙ Nu bildas Internationella läkare i Sve-
rige (arbetsnamn), intresseförening för
invandrade läkare och övriga läkare med
internationell erfarenhet eller intresse
för integrationsarbete (Se LT 50/2001).

Föreningen ska ta tillvara medlem-
marnas intressen såväl professionellt,
socialt som ekonomiskt. Internationella
läkare i Sverige ska också kunna verka
som påtryckare i förhållande till Läkar-
förbundet.

Föreningen kommer så snart som
möjligt att ansöka om att få bli en intres-
seförening inom Sveriges läkarförbund
och att bli associerad förening inom
Svenska Läkaresällskapet. (LT)

Anna Hallert, AT-läkare, och Maria Hjalmarsson, leg läkare, har arbetat med enkäten
som visar att 25 procent av AT-läkarna inte tycker att yrket hittills uppfyllt deras
förväntningar. 

Enkät om åtgärder för att trivas i yrket

Bara varannan AT-läkare
vill jobba åt landstinget
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