
Mellan 3 och 4,5 sökande per AT-
block och endast ett sjukhus som
inte lyckats tillsätta alla AT-tjäns-
ter. De fyra landstingen i norra
sjukvårdsregionen har haft enkla-
re än tidigare att rekrytera AT-lä-
kare till höstens tjänster.

❙ ❙ Inte ens mindre sjukhus som förlorat
delar av verksamheten har påverkats ne-
gativt.

– Söktrycket har inte minskat av att
akutkirurgin i Piteå begränsats till dagtid
och det är jag väldigt förvånad över. Vi
hade 13 sökande till 4 AT-block och det
är normala siffror, säger Irene Nyström,
som arbetar med läkarrekrytering vid Pi-
teå älvdals sjukhus.

Störst var intresset för AT-tjänstgö-
ring i Jämtland med ungefär 4,5 sökande
per AT-block. Norrbotten och Västerbot-
ten hade runt 3,5 sökande per tjänst.

I Västernorrland var intresset något
mindre med ett 60-tal sökande till 21
AT-block, men det är ändå en förbättring
jämfört med tidigare.

– Det märktes i alla aktiviteter, från
AT-stämma till direktkontakter med stu-
denter, att intresset var större. Tidigare
har vi haft vissa problem att tillsätta AT-
tjänster vid Sollefteå sjukhus, men av det
såg vi ingenting i den här omgången, sä-
ger Elisabet Hammarström på Lands-
tinget Västernorrlands personalavdel-
ning.

Då skedde rekryteringen ändå under
en tid när ganska stora neddragningar
var aktuella i Sollefteå.

– Frågan kom givetvis upp. Men AT-
tjänstgöring har ett ganska kort tidsper-
spektiv och snarare var det så att hela
stans massiva uppslutning bakom sjuk-
huset var en fördel för oss, säger Mats
Åström, som är Sylfs (Sveriges yngre lä-
kares förening) representant vid Sollef-
teå sjukhus.

Litet sjukhus lockar
I Sollefteå görs bland annat en utvärde-
ring av varje enskild läkarassistent och
underläkare i form av en enkät för att för-
bättra verksamheten och vara attraktiv i
rekryteringssammanhang.

– Vi är det lilla sjukhuset och bygger
verksamheten utifrån det med fördelar
för unga doktorer i form av korta
beslutsvägar och att snabbt bli en natur-
lig del av ett vårdteam.

– Ett målmedvetet arbete med att ge
läkarkandidater chansen att arbeta som

underläkare på en avdelning efter ett an-
tal terminer, samt att många utländska
läkare sökt sig hit, har nog också bidra-
git till att göra Sollefteå mer attraktivt
för AT-tjänstgöring, säger Mats Åström.

Fredrik Hegardt, ordförande i under-
läkarföreningen vid Piteå sjukhus, är
inte så förvånad över att Piteå kan locka
till sig AT-läkare med begränsad akut-
kirurgi.

– Kirurgiska patienter passerar ändå
sjukhuset och det ger relevant träning i
akutkirurgi på AT-nivå. Dessutom sker
neddragningar lite varstans i vård-Sve-
rige och då kanske inte studenterna rea-
gerar lika mycket.

– I vårt fall är det säkert utbildnings-
paketet, med en del specialkurser som
katastrofmedicin i fjällmiljö, och sam-
joursystemet med möjlighet till kontinu-
erlig jourtjänstgöring som lockar sökan-
de, säger Fredrik Hegardt.

Kan minska vakanser i norr
På sikt kan ett ökat intresset för AT-
tjänstgöring i norra Sverige minska va-
kanserna av läkare. Mona Burman, per-
sonalspecialist vid Skellefteå sjukhus,
pekar på det sambandet:

– 60 procent av våra AT-läkare går
vidare till ST-tjänstgöring och vikariat i
Skellefteå. I senaste omgången hade vi
30 sökande, en ökning jämfört med tidi-
gare, och inga som helst problem att till-
sätta 7 AT-block.

I Umeå sökte 32 studenter till de 10
AT-blocken. Det är i nivå med tidigare
år, men personalspecialisten Margareta
Backman noterar ändå förändringar:

– Vi har fler sökande från andra län-
der som Polen och Tyskland och även
fler intresserade som läst medicin i andra
delar av Sverige. AT-tjänstgöring har
blivit lite av en propp i läkarkarriären
och svårigheterna att få tjänster i Syd-
och Mellansverige gör att vi får fler sö-
kande.

Undantaget i norra Sverige är Lyck-
sele, där sjukvården inte lyckats få läka-
re till två av de fem AT-blocken.

– Men då hade vi å andra sidan rela-
tivt många sökande, 14 stycken. I
slutänden är det lite av ett lotteri och det
är lika svårt varje gång att veta hur
många av dem som söker som tackar ja
till tjänsterna, säger personalspecialist
Margareta Isaksson.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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Aktuellt

Ökat intresse 
för AT-tjänst i norr

Få landsting 
erbjuder fast läkare
❙ ❙ En minoritet av landstingen uppfyller
den lagstadgade skyldigheten att erbjuda
invånarna att välja en fast läkare. Det vi-
sar Socialstyrelsens tredje årsrapport om
den nationella handlingsplanen för häl-
so- och sjukvården. Rapporten visar
dessutom att det i alltför liten utsträck-
ning upprättas vårdplaner för patienter
som skrivs ut från sjukhus, men som be-
höver fortsatta insatser. Även den skyl-
digheten är idag lagstadgad. 

De framsteg inom ramen för hand-
lingsplanen som landsting och kommu-
ner åstadkommit rör främst tillgänglig-
heten till primärvården, omsorgen om
äldre, liksom omsorgen om barn och
ungdomar med psykisk ohälsa. 

Antalet allmänläkare fortsätter att
öka och antas fortsätta öka till och med
2008. Men inte i den takt som angivits i
den nationella handlingsplanen. (LT)

Svensk forskning 
högt rankad
❙ ❙ Sverige hamnar på elfte plats bland 31
länder, främst i väst, i fråga om antal
publicerade och citerade vetenskapliga
artiklar i de mest ansedda vetenskapliga
tidskrifterna. Det visar en sammanställ-
ning i tidskriften Nature. Då har ingen
hänsyn tagits till folkmängd, BNP eller
liknande omständigheter. 

Den till synes höga placeringen skug-
gas dock något av det faktum att Sverige
är ett av de få länder med ett minskat an-
tal citerade artiklar, jämfört med tidiga-
re år. (LT)

Blinda mer musikaliska
❙ ❙ Nu finns det vetenskapliga belägg för
att blinda personer är mer musikaliska
än icke-blinda. Men blindheten måste
vara medfödd eller komma i mycket
unga år. Det har två forskare vid Univer-
sity of Montreal kunnat visa. Resultaten
beskrivs i Nature online den 14 juli. Stu-
dien vittnar om hjärnans stora förmåga
att kunna reorganiseras i unga år, menar
forskarna bakom studien. (LT)

Blinda människor är mer musikaliska än
icke-blinda.
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