
Den skånska sjukvården ska
struktureras om och satsa på de
breda specialiteterna. Då gäller
det att få med sig de unga läkar-
na.

❙ ❙ AT-tinget, Skånes svar på AT-stäm-
man, hölls förra veckan för andra året på
den nedlagda flygflottiljen F5 i Ljung-
byhed.

Nästan alla Skånes AT-läkare, runt
150, ägnade en dag åt Skånsk livskraft,
regionens och kommunernas gemen-
samma planer på att omdana hela sjuk-
vården i Skåne. Processen innebär i kort-
het: Primärvården byggs ut till när-
sjukvård med familjeläkarna som nav
och ökad medverkan av fler specialite-
ter. Av dagens tio akutsjukhus blir en-
dast Malmö, Lund, Helsingborg och
Kristianstad kvar. Den planerade speci-
aliserade vården ska se olika ut vid olika
sjukhus. Den högspecialiserade vården
centraliseras. Funktion och patienternas
behov, inte administrativa gränser, ska
styra. Planeringen har pågått i två år. Nu
är det dags att konkretisera. 2005 ska
mycket vara genomfört. 

– Om vi inte omstrukturerar, kan vi
säkra kompetensen jourtid? Kan vi leva
upp till europeiska arbetstidsregler om
48-timmarsvecka? Kan vi erbjuda vård
på lika villkor? Klarar vi kostnaderna för
jourer? Det är ni som ska ta över efter oss
som ska fixa det, sa Marek Wroblewski,
chef för medicinkliniken i Malmö och
som har arbetat med Skånsk livskraft.

Bland AT-läkarna var Skånsk livs-
kraft ett relativt okänt begrepp, men en
källa till oro. De ställde frågor till Marek

Wroblewski och tre andra läkare som ar-
betat med planerna.

AT-läkarna: Kommer det att finnas
ST-tjänster att söka trots anställnings-
stopp? 

Ja, men utbudet centraliseras. Fler
breda specialister och färre smalare.
Ledningen är orolig för rekryteringen till
de breda specialiteterna, främst allmän-
medicin, internmedicin och psykiatri.
Men även kirurgi och ortopedi. Hur ska
det lyckas?

»Fint med bred kompetens«
AT-läkarna föreslog högre lön till
oattraktiva specialiteter, minskad admi-
nistrativ börda och minskad jourtyngd
och fick gehör.

– Vi vill göra det attraktivt att jobba i
närsjukvård. Det ska vara fint att ha bred
kompetens. Vi ska inte bara premiera
dem som kan väldigt mycket om väldigt
lite, sa moderatorn Jesper Persson, chef
för medicinkliniken i Kristianstad och
involverad i Skånsk livskraft.

Att fler delar på ansvaret i när-
sjukvården och att det mesta görs dagtid
var ytterligare svar. Jourlinjerna ska bli
färre och fler ska dela på dem.

AT-läkarna: Hur ska vi få en struktur
för de dagliga prioriteringarna så att vi
slipper till exempel förkylningar och
myggbett?

Genom en samsyn mellan olika vård-
givare. Patienterna ska inte ha någon
självklar rätt att bli undersökta – där-
emot att bli bedömda, sa panelen.

– Vi måste ha politikernas stöd för att
vi inte erbjuder allt till alla. De måste bli
tydliga med det, sa Jesper Persson.

AT-läkarna: Ska man i framtiden be-
höva pendla över hela Skåne som ST-lä-
kare och får man ersättning då?

Ersättning blir en förhandlingsfråga.
Alla läkare får vänja sig vid att ha fler ar-
betsplatser. Kanske en ST-period delas
upp på två sjukhus. 

AT-läkarna: Vi får veta att vi är så
viktiga. Hur många AT-läkare sitter med
i Skånsk livskrafts diskussioner?

Panelen påpekade att det funnits en
bred delaktighet men medgav att hittills
hade ingen AT-läkare deltagit. Nu var
det däremot dags. Delar av hälso- och
sjukvårdsledningen som satt i publiken
lovade detsamma.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Skånska AT-läkare 
vill påverka framtiden

• Varför tror du inte fler väljer

allmänmedicin, psykiatri 

eller geriatrik? 

• Vad ska du välja?

Claes Naucler, 
AT i Ystad:
– Alldeles för tungt,
jobbiga jourer. Men
psykiatri har jag inte
förstått varför man
inte väljer.

– Något som passar familjen så att
man inte jobbar ihjäl sig, kanske
ögon. En liten specialitet med jour i
hemmet.

Christina Rausér, 
AT i Lund:
– Jag tror man är rädd
att fastna i en situation
med otillräckliga kon-
taktytor. Geriatrik har
ett psykosocialt tungt

rykte. Jag är själv inne på geriatrik,
men jag har fått indikationer på möj-
ligheter att kombinera det med akut-
sjukvård av icke-geriatriska patienter.

Felicitas Bergström
AT i Landskrona:
– Det är mycket fördo-
mar, att psykiatrer har
egna problem och att
primärvårdsläkare inte
kan någonting riktigt

bra. Under grundutbildningen ser
man nästan bara sjukhusläkare och
identifierar sig med dem.
– Vet inte.

Björn Persson, 
AT i Ystad:
– Svår fråga.Tungt,
mycket psykosocial
problematik i primär-
vården. Psykiatrer an-
ses ibland konstiga.

De flesta vill nog jobba med »vanli-
ga« sjukdomar.
– Anestesi eller kirurgi. Jag vill jobba
med akutsjukvård, snabba förlopp
och snabba beslut.

Sara Engström, 
AT i Helsingborg:
– Arbetsbelastningen,
mindre möjlighet till
forskning, låg status,
och utomlands är all-
mänmedicin ingen

specialitet.
– Röntgen. Bra arbetsbelastning och
bra arbetsklimat. Det är framtidsyr-
ket. Det blir grymt fräckt, och man
kan jobba utomlands också.
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De som »ska fixa det«. Skånsk livskraft
ställer sitt hopp till att AT-läkarna ska vilja
stanna i Skåne. Här diskuterar Selma
Olsson, Elisabeth Brogren, Sabina Bonde
och Karin Beckman.


