
Vad inspekteras?
Inspektionen gäller struktur och process.
Med struktur menas landstingets/sjukhu-
sets materiella och personella förutsättning-
ar för att ge en tillfredsställande utbildning.
Med process menas utnyttjande av befintliga
utbildningsresurser och utbildningsklimat.

Efter besöket besvaras dessa frågor:
• Är verksamheten allsidig?
• Är läkarstaben tillräckligt stor och kom-

petent?
• Är lokaler, allmän och specifik utrust-

ning sådana att målbeskrivningen kan
uppfyllas?

• Är tjänstgöringen så organiserad att

målbeskrivningen kan uppfyllas?
• Är utbildningsklimatet sådant att mål-

beskrivningen kan uppfyllas?
• Är handledningen tillräcklig?
• Är den teoretiska utbildningen sådan

att målbeskrivningen kan uppfyllas?
• Genomförs det kontinuerlig kvalitets-

säkring av AT-läkarnas utbildning?
Inspektörerna avslutar bedömningen med
att ange olika förbättringsförslag.

För mer information
För att få veta mer eller beställa en inspek-
tion av AT, kontakta SPUR-stiftelsen:
Ylva Öijvall, telefon: 08-790 34 39
Anna Ericsson, telefon: 08-790 33 68

Inspektioner höjer
kvaliteten i AT
För att stärka, säkra och höja kvaliteten i AT gör Läkarförbundets och
Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR)
inspektioner av kliniker och vårdcentraler som bedriver AT.
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Kunskaper i
svenska språket
Den som genomgått utbildning för ett
legitimationsyrke i ett tredje land ska kunna
visa att hon/han har nödvändiga kunska-
per i svenska språket för att klara yrket.
Hittills har detta bara kunnat göras ge-
nom ett språkprov som Folkuniversitetet
anordnat på uppdrag av Socialstyrelsen,
men sedan den 1 april finns det fler alter-
nativ för att uppfylla språkvillkoret.

Flera alterntiv att välja mellan
Den som inte har svenska, norska eller
danska som modermål ska visa dokumen-
tation enligt något av följande:
• Lägst betyget ”godkänd” i kärnämnet

svenska kurs B eller kärnämnet svenska
som andraspråk kurs B vid gymnasial
vuxenutbildning

• Gått igenom av universitet och hög-
skolor anordnad undervisning i svenska
för utomnordiska studenter med god-
känt resultat.

• Godkänt resultat på särskild test i svenska
för universitets- och högskolestudier
(Tisus).

• Motsvarande kunskaper som ska be-
kräftas av utbildningsanordnare som
bedriver undervisning i svenska språket,
som exempelvis Folkuniversitetet.

Kontakta Socialstyrelsen för mer infor-
mation.

Starta eget kurs
Läkarförbundet medverkar i en inspira-
tionsdag som SACO anordnar för med-
lemmar som är intresserade av att starta
eget. Det här är ett tillfälle att lyssna till
inspirerande föreläsare som bland annat
Fredrik Härén, författare som skrivit böcker
om internet i marknadsföring, Monica
Lindstedt som berättar hur hon blev kon-
sult och så småningom företagsledare i
tidningsbranschen och NyföretagarCen-
trum som berättar om sin verksamhet.

Läkarförbundet finns på plats för att
ge svar på våra medlemmars frågor om att
starta eget.

Boka den 16 september
Inspirationsdagen äger rum den 16 sep-
tember  i Stockholm.

För mer information och anmälan
Läs mer om inspirationsdagen och anmäl
dig via SACOs hemsida: www.saco.se
under rubriken kalendarium.

Seminariet är kostnadsfritt men antalet
platser är begränsat.

Läkarförbundets
fullmäktige
Den 27-28 maj är det dags för Läkarför-
bundets årliga fullmäktigemöte. Fullmäk-
tigemötet är förbundets högsta beslutan-
de organ och här sätts riktlinjerna för
Läkarförbundets arbete under året.

Det har inkommit 21 motioner från
medlemmar och delföreningar som kom-
mer att behandlas under mötet. De handlar
bland annat om läkares fortbildning, an-
ställningsförhållanden och antalet inten-
sivvårdsplatser.

Webbplats för
studenter
För att göra vardagen lite enklare för lä-
karstudenter har vi samlat all information
studenter behöver på en egen avdelning
på Läkarförbundets webbplats. Här kan
du bland annat läsa om vilka regler som
gäller för vikariat, praktiska tips för dig
som söker jobb, hur du går tillväga för att
arbeta utomlands och vad Läkarförbundet
kan hjälpa dig med. Du hittar även informa-
tion om AT-blocken på Sveriges sjukhus.
Besök:  www.lakarforbundet.se/student


