
Programmet för det skånska AT-
tinget är nu spikat. Den 10–12 ok-
tober väntas 200 skånska AT-lä-
kare och 30 turnusläkare från
Själland till den före detta flyg-
flottiljen i Ljungbyhed.

❙ ❙ – Av skånska AT-läkare, för skånska
AT-läkare, säger Tord Larsson, Region
Skånes ansvarige för AT- och ST-frå-
gor.

Det är AT-läkarna själva, en från var-
je sjukhus, som snickrat ihop program-
met med föreläsningar, seminarier,
verkstäder, utställare, jazzpub, fest och
fysisk träning.

– Vi hade tvåhundra förslag och vi
har plockat ut det bästa, säger en av dem,
Gerd Samuelsson, AT-läkare i Hässle-
holm.

Tinget sparkas igång av fysikern
Hans-Uno Bengtsson från Lund, känd
för spektakulära föreläsningsillustratio-
ner, och avslutas med filosofen Bengt
Jacobsson. Däremellan ryms specialist-
läkare som talar om bland annat kardio-
logi, yrsel, palliativ medicin, akutmedi-
cin och läkemedel. Fackliga företrädare
som Sylfs ordförande Åsa Granquist och
Läkarförbundets ordförande Bernhard
Grewin talar om att orka arbeta som dok-
tor hela livet respektive framtidens lä-
karroll. Och Läkare utan gränser målar
upp det internationella perspektivet. Nå-
got särskilt danskt program finns inte,
däremot ett framtidsseminarium om
Öresundsregionen.

Extremt frivillig morgonjogging
Gerd Samuelsson tror att framför allt
verkstäderna kommer att bli uppskatta-
de. Där finns bland annat möjlighet att
träna gastroskopi och hjärt- och lung-
räddning på dockor, titta på ortopediska
undersökningsmetoder för axlar och
knän och prova ultraljud på varandra.

I programmet finns också utrymme
för innebandy, styrketräning och »ex-
tremt frivillig morgonjogging« för att
betona den fysiska aktivitetens betydel-
se för hälsan.

Fredagens fest har förstås TV-serien
Mash som tema. I en hangar med flyg-
plan och kamouflagenät intas en lanke-
sisk buffé.

AT-tinget beräknas kosta omkring
600 000 kronor och finansieras helt av
Region Skåne. Inga sponsorpengar är in-
blandade, delvis för att visa att det går att
erbjuda utbildning utan sponsorer. Men
tinget kostar heller inte mer än vad det

hade kostat att skicka endast en fjärdedel
av deltagarna till AT-stämman i Stock-
holm i våras, som Skåne alltså inte del-
tog i.

– Det finns ett egenvärde i att alla
skånska AT-läkare träffas, säger Tord
Larsson.

Alla bor på samma plats
En social fördel är att alla deltagare bor på
samma ställe – i logementet – och inte
sprids på olika hotell, som i Stockholm,
tycker Gerd Samuelsson.

AT-tinget är i princip inte öppet för
AT-läkare utanför Skåne. Däremot har

några representanter från de närliggande
länen Blekinge, Kronoberg och Halland
bjudits in. Även Region Skånes sjukhus-
chefer och studierektorer deltar.

Region Skåne kommer under de tre
dagarna att dela ut en enkät om vad AT-
läkarna tycker om sin tjänstgöring och
utbildning. Resultatet ska sedan använ-
das som förbättringsinstrument, enligt
Tord Larsson.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Kamouflagenät och fysisk träning
när skånska AT-läkare samlas

Socialstyrelsen räknar AT-läkare
❙ ❙ Hur många kommer att söka allmän-
tjänstgöring till våren?

Det ska Socialstyrelsen försöka svara
på inom ramen för sitt regeringsuppdrag
att fortlöpande ta fram underlag för be-
dömningen av hälso- och sjukvårdens
behov av läkare och sjuksköterskor.

En del av uppdraget går ut på att pro-
gnostisera antalet sökande till AT-
blocken i de olika omgångarna.

– Man kan säga att det finns tre vägar
till AT: dels diekt från utbildningen, dels
från en examen från tredje land som be-
höver kompletteras, och så har vi dem
som går och vikarierar i väntan på en
AT-plats, säger Klas Öberg, projektle-

dare på Socialstyrelsens hälso- och sjuk-
vårdsavdelning.

Uppgifter från olika myndigheter ska
samköras, och den sista januari presen-
teras uppgifterna för första gången. Där-
efter sker det en gång per år.

Även specialistläkarna ska kartläg-
gas, både per specialitet och per region.
I den frågan kommer Socialstyrelsen i
första hand att göra en tillgångsbeskriv-
ning utifrån förväntat in- och utflöde.
Idag vet man hur många legitimerade lä-
kare som finns i Sverige och hur många
i varje specialitet, men ingen har riktigt
kontroll på hur många som verkligen är
aktiva i svensk hälso- och sjukvård. (LT)

❙ ❙ Under några år har de fyra nordligas-
te landstingen delvis haft svårt att tillsät-
ta alla sina AT-block. I våras lyckades
dock Västerbotten få alla sina utannon-
serade AT-block tillsatta.

I Västerbotten har det främst varit
Skellefteå och Lycksele som varit
mindre populära AT-orter. Men nu har
man rekryterat ett antal invandrade läka-
re med examen från tredje land. För des-
sa är allmäntjänstgöringen, AT, en del
av en nödvändig komplettering för
svensk legitimation. Även invandrare
från andra regioner än Västerbotten har
rekryterats, och det är en av förklaring-
arna till att inga block står tomma. Re-
kryteringskonsulten Rolf Antti på Väs-
terbottens läns landsting vill emellertid
också påpeka att man satsat hårt på kva-
litet och att det har givit hela Västerbot-
ten ett allt bättre rykte. 

Rolf Antti är  övertygad om att alla

block som nu annonseras ut tillsätts.
– Ja nu har vi ännu högre förvänt-

ningar, säger han.
I Norrbotten däremot är det fortfaran-

de svårt på sina ställen att tillsätta alla
AT-block. I Kalix till exempel fick man
endast ett av fyra block tillsatta i den or-
dinarie omgången. Detta trots att Norr-
botten lockar med utbildning för 60 000
kronor, en AT-resa inom Norden, intro-
duktionsutbildning i akutmedicin och
trauma, särskild AT-undervisning tre
timmar varje vecka och fjällkurs. 

Nu ska Lars- Göran Olofsson, läkar-
rekryterare i Kalix, och de berörda kli-
nikcheferna i Kalix sätta sig ner och göra
upp en plan inför framtiden. Och Lars-
Göran Olofsson är trots allt optimistisk.

– Om ett år ska vi ha två sökande till
varje block!

Sara Hedbäck

Invandrade läkare fyller AT-block

Tema AT


