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Dåligt betyg blev sporre att söka AT-inspektion
AT-ansvariga i Helsingborg vill
ändra målbeskrivningen för AT
och korta utbildningstiden till ett
år.

❙ ❙ I tidningen Moderna läkares enkät på
AT-stämman våren 2001 placerades
Helsingborg bland de tio sämsta sjukhu-
sen i landet. Det förvånade Jan Oscar-
son, huvudansvarig för Helsingbors AT-
läkare och chef för affärsområdet Kom-
petenscentrum på det numera bolagise-
rade lasarettet. Han tyckte att resultatet
var missvisande, att det byggde på för få
svarande, mindre än en handfull av sjuk-
husets 24 AT-läkare. Men samtidigt
blev enkäten en väckarklocka. »Ingen
rök utan eld«. Så när studierektor Jan
Stewénius fick höra talas om provin-
spektionerna av AT anmälde Helsing-
borg sitt intresse. Inte bara för sjukhusets
egen del.

– Vi vill gärna vara med och utforma
instrumentet. Vi har en del idéer som vi
vill testa, säger Jan Oscarson.

Socialstyrelsens målbeskrivning för AT
är orealistisk, anser han.

– Kan man uppfylla dem under en hel
läkarkarriär är det mycket bra.

Han skulle hellre mäta kvaliteten
med frågorna: Är AT-läkaren väl rustad
för ST-utbildning? Kan AT-läkaren göra
ett vettigt jobb i primärvården och slu-
tenvården?

Han tycker inte heller att AT fungerar
som det var tänkt. De unga läkarna kom-
mer inte direkt från universitetet. I Hel-
singborg som på andra populära orter
har alla redan vikarierat minst ett halvår
innan de får plats. Det innebär att de har
väldigt skiftande erfarenhet och utbild-
ningsbehov. Och AT har generellt fått
alltför mycket karaktär av tjänstgöring
och för lite av utbildning. Tjänstgörings-
tiden kunde därför förkortas till ett år. De

sjukhus som anses ta väl
hand om AT-läkarna är
de som använder AT-lä-
karna som enbart ar-
betskraft, vilket han är
kritisk till. Därför är det
bra med en utvärdering,
anser han.

– Primärjoursorgani-
sationen på många sjuk-
hus skulle falla samman
utan AT-läkarna.

I Helsingborg anser man
att risken för misstag är
för stor om AT-läkarna
går jour ensamma och att
det inte är rätt att AT-lä-
karna ska börja sin kar-
riär på det viset. Dessu-
tom blir de borta från ut-
bildningen under kom-
pledigheten. Å andra sidan är risken att
AT-läkarna ställs lite vid sidan om när
de, som i Helsingborg, inte är väldigt be-
hövda som arbetskraft.

– I de allra flesta situationer finns en
erfaren kollega att fråga. Men när verk-
samheten blir ansträngd är utbildning
och handledning det första som drabbas.
Patienterna går före.

Till exempel har vakanserna på orto-
peden i Helsingborg gjort att AT-läkaren
måste personsöka sin dagliga handleda-
re för stöd.

Generellt kan tidsbristen vara ett pro-
blem i Helsingborg. Med ett konkret re-
sultat från en inspektion kan kraven på
att lasarettets kliniker i sin schemalägg-
ning avsätter mer tid för utbildning och
handledning få större tyngd, hoppas han.
En mer positiv attityd till utbildning och
mer tid för handledning behövs.

Och vidare, för Helsingborgs del, vill
Jan Oscarson och Jan Stewénius åstad-
komma en större kontinuitet i utbild-

ningen, ett ökat samarbete mellan speci-
aliteterna och att evalueringen i primär-
vården kopplas bättre till övriga placer-
ingar.

– Vi vill göra om AT-utbildningen
från en stafett med korta rusher till ett
långdistanslopp med stigande tempo.

Någon egen skriftlig utvärdering av kva-
liteten på AT-tjänstgöringen har lasaret-
tet inte haft, det har snarare handlat om
att ändra sådant som varit föremål för di-
rekta klagomål från AT-läkarna. 

Sedan två år samlas Jan Oscarson,
studierektorerna och representanter för
AT-läkarna i ett studierektorskollegium
en gång i månaden för att diskutera ak-
tuella frågor och diskutera hur utbild-
ningen fungerar.

– Det är ett steg mot att ta ett samlat
grepp, säger Jan Stewénius.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Socialstyrelsens målsbeskerivning är orealistisk, anser
Jan Oscarson och Jan Stewénius, två av de ansvariga för
AT i Helsingborg.
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❙ ❙ Helsingborg är ett av två sjukvårds-
områden som AT-inspekteras på prov i
höst.

Syftet är att utforma en inspek-
tionsmodell för AT med Spur-inspektio-
nerna som förebild, anpassad till Social-
styrelsens målbeskrivning för AT. Soci-
alstyrelsens föreskrifter om allmän-
tjänstgöring för läkare, SOSFS 1999:5,
kan läsas på www.sos.se under Publice-
rat.

Inspektionsmodellen har tagits fram
av AT-inspektionsgruppen, en under-
grupp till förbundets utbildnings- och

forskningsdelegation, UFO. Enkäter har
skickats ut till AT-läkarna och dem som
ansvarar för AT-tjänstgöringens utform-
ning i Helsingborg. 1–2 oktober kom-
mer två pilotinspektörer, David Dunge,
studierektor på S:t Görans sjukhus, och
Ola Andersson, studierektor i Halmstad,
på besök för att utifrån enkätresultaten
intervjua AT-läkare och ansvariga.

Slutsatserna ska utmynna i en skrift-
lig rapport. Inspektörerna ska sedan till-
sammans med AT-inspektionsgruppen
utvärdera själva modellen, inte resulta-
ten i sig. Därefter väntas Läkarförbundet

avgöra om AT-inspektioner ska bli en
permanent företeelse och eventuellt lan-
sera en slutlig modell. Inspektionerna
beräknas i så fall börja våren 2003. Re-
dan nu har två sjukhus och 30 inspektö-
rer visat intresse. Det berättar Stefan
Quas, utredare på Läkarförbundet.

Offentliggörande av resultaten av
provinspektionerna är frivilligt. I Hel-
singborg kommer resultatet i första hand
att användas internt i förbättringsarbetet. 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det
andra sjukhuset som pilotinspek-
teras. (LT)

Provinspektion för att skapa en bra modell


