
❙ ❙ – Barn ska inte anfallas uppifrån! Det
säger Birger Winblad, överläkare på
Sachsska barnsjukhuset, SÖS, Stock-
holm, som på AT-stämman förra veckan
höll barnverkstad för tredje året i rad.
AT-läkarna fick handgripligen pröva
knep och tricks som kan vara avgörande
för att lyckas undersöka ett litet barn och
i kritiska situationer till och med kan
vara skillnaden mellan liv och död.

Hanna Balsam, AT-läkare på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg, ska snart börja sin allmäntjänst-
göring på vårdcentral och ser barnverk-
staden som en bra förberedelse. Hanna
Balsam säger att hon inte kan så mycket
om barn och blev förvånad över den
kraft man måste ha i slagen för att få ut
något som fastnat i barnets hals.

– Vi har läst mycket, t ex om främ-
mande föremål i halsen, men det är vik-
tigt att pröva. Man måste kunna det här,
förr eller senare råkar man ut för det!

AT-läkarna som deltog i barnverk-
stan nickade instämmande när Birger
Win-bladh uppmanade sina yngre kolle-

ger att börja med status medan barnet
fortfarande är samarbetsvilligt.

– Barn söker kontakt och flirtar. Om
du är helt inriktad på anamnesen blir det
efter en stund tråkigt för barnet, och när
du äntligen tar status på barnet är det
kört. Tänk ut vad som är viktigast och
vad som är läskigast, det har inget med
turordningen i våra journaler att göra.

Johan Rundgren, AT-läkare i Sköv-
de, sa att det ibland kan bli veterinär-
mässigt att hantera de riktigt små barnen
som ännu inte kan prata. Men han skulle
mycket väl kunna tänka sig att arbeta
med barn i framtiden. 

– När man gör nytta är det extra roligt
men det är också skrämmande att det kan
gå så hemskt illa. Det är så stort, mellan-
rummet mellan det bästa och det sämsta.

Under barnverksstaden fick AT-lä-
karna pröva återupplivning, att sätta int-
raossös nål, att sätta dropp och ta prov.
Dessutom ingick information om aero-
sol och smärtlinding.

Sara Hedbäck
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Sachsska lärde AT-läkare i barnverkstad:

Flirt får fram status,
handtag räddar liv

Ska AT-provet
avskaffas?
Enligt EU-direktiv måste en läkarutbild-
ning vara minst sex år. AT-provet gör att
Sverige uppfyller kravet trots att läkar-
linjen är fem och ett halvt år. Tycker du
att AT-provet ska avskaffas om det
innebär att grundutbildningen måste
förlängas med ett halvår?

Mikaela Sohlberg, 26 år,
AT-läkare i Sundsvall:
– Nej, jag tycker inte det
ska avskaffas. Det är en
chans att repetera allt en
sista gång.

Benjamin Linnér, 33 år,
AT-läkare i Ängelholm:
– Jag tycker det ska av-
skaffas, men om det inne-
bär att utbildningen  för-
längs är jag tveksam. Det
kostar tillräckligt att stu-
dera i elva terminer.

Karin Weibull, 31 år,
AT-läkare i Karlstad:
– Ja, det tycker jag. Om
man inte kan fungera som
läkare bör avgöras tidiga-
re, både kunskapsmäs-
sigt och kliniskt.

Mattias Pehrsson, 32 år,
AT-läkare i Ystad:
– Nej, jag tycker inte att
utbildningen ska förläng-
as. Hellre AT-provet. Det
är bra som det är att man
kan välja att göra sit-ins i
stället för muntligt förhör.

Malin Ugarph, 30 år, 
AT-läkare i Örebro:
– Nej, det kan få vara kvar.
AT-provet stör inte mig,
framför allt om alterna-
tivet är längre utbildning.
Men jag har inte funderat
så mycket på det.
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❙ ❙ Ge AT-läkarna en patientfri halvdag
varje vecka, avsedd endast för studier!
Det kravet framförde SYLF på sitt full-
mäktigemöte via sin nyvalda vice ordfö-
rande Åsa Granquist. 

Åsa Granquists arbetsgrupp på
SYLF-mötet framförde också kravet att
man sätter in mer kraft på att lära hand-

ledarna examinera AT-läkare samt att
examinationen görs tidigare under
halvåret i primärvården, än vad som sker
i dag.

Däremot kunde fullmäktigemötet
inte ta ställning för eller emot AT-pro-
vet, som ju Högskoleverket vill slopa.

– Vi håller med om examinationen är

onödig. Å andra sidan behöver vi den
för att uppfylla kraven om tolv års ut-
bildning för att godkännas som läkare
inom EU. Och vi tycker att EU-perspek-
tivet är viktigt.

Iréne Olsson

frilansjournalist

»Ge AT-läkare halvdag för studier«

Olof Hertting, AT-läkare i Nyköping, och Emma Ottered, AT-läkare i Skövde, prövar att
göra en »sandwichvänding« på dockorna som de just har hjälpt att bli av med
främmande föremålet i halsen. 
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