
Det lilla sjukhuset nära Stock-
holm får bra betyg av AT-läkarna.
Stämningen och gemenskapen
är god, men de AT-läkare som
Läkartidningen har pratat med
tycker inte att lönen överens-
stämmer med det stora ansvaret.

❙ ❙ Norrtälje sjukhus är ett litet sjukhus
med knappt 70 läkare, inklusive cirka 16
AT-läkare, 

– Vi känner alla här, det är en stor för-
del. Det är ett tolerant klimat för frågor
och det finns utrymme för diskussion,
säger Anne Engqvist, överläkare på me-
dicinkliniken.

– Det är många som söker hit och det
tror jag beror på att det går att pendla från
Stockholm där många bor och vill bo
kvar. En majoritet av AT-läkarna kom-
mer från Stockholm. Men jag tror också
att man söker hit för att man faktiskt får
jobba här och ta eget ansvar, säger Anne
Engqvist, som också är facklig ordföran-
de för läkarna på Norrtälje sjukhus.

Magnus Jonsson har varit AT-läkare
i Norrtälje i ett års tid men hade även vi-
karierat lite på sjukhuset innan.

– Det är otroligt bra stämning här. De
flesta på sjukhuset känner varandra,
även över klinikgränserna.

Han kommer från Gävle men har
pluggat medicin i Stockholm. På sjukhu-
set är han AT-ansvarig och även facklig

representant för AT-läkar-
na. Nu är han snart klar med
medicinblocket och ska då
vidare till psykiatrin.

– Här lär man känna ST-
och överläkare snabbt och
man får lättare att komma
till vid olika typer av in-
grepp, säger han. Samtidigt
ställs stora krav och man
tvingas ta många egna be-
slut som AT-läkare.

Maria Sonnelind, som har varit i
Norrtälje sedan februari i år och har en
bit kvar på medicinblocket, håller med.

– Man får göra mer och får ett större
ansvar än på ett stort sjukhus. Här räknas
man som läkare från dag ett och genom
de många jourerna lär man sig mycket,
säger Maria Sonnelind. 

Kompisar tipsade
Hon kommer från Linköping men har
pluggat i Lund. Både Maria Sonnelind
och Magnus Jonsson hade av kompisar
blivit tipsade om att Norrtälje var ett bra
sjukhus och båda hade det som första-
handsval. Att Norrtälje låg bra till i AT-
rankningen var också viktigt. Enligt
2003 års AT-rankning ligger Norrtälje
sjukhus i topp inom Stockholms läns
landsting. 

– Jag ville göra AT på ett litet sjukhus
därför att här får du träffa ett brett

spektrum av patienter, både barn och
äldre. Det ger en bred bas att stå på, sä-
ger Magnus Jonsson.

De är överlag nöjda med jourerna och
tycker att det för det mesta fungerar bra,
men säger också att det naturligtvis finns
undantag. 

– För det mesta fungerar det med
mycket ansvar bara det finns bra back-
up från bakjouren, säger Maria Sonne-
lind.

Hon tycker också att sköterskorna är
ett stöd nattetid.

– Det är många som har varit här
länge och är väldigt kompetenta.

På Norrtälje sjukhus är det nära till
allt, vilket är en fördel för AT-läkarna.
Till exempel finns nattetid alltid en nar-
kosspecialist nära till hands. 

– De fungerar som ett extra skydd för
AT-läkarna, säger Anne Engqvist.

AT-läkarna är välbehövliga. Bara på
medicinkliniken jobbar ständigt ungefär
sex AT-läkare.

– Det är omöjligt för oss på medi-
cinkliniken att vara utan AT-läkarna och
det gäller sannolikt på kirurgen också,
säger Anne Engqvist med eftertryck. 

För låg lön
Maria Sonnelind och Magnus Jonsson
känner sig också »otroligt behövda«.

– Vi AT-läkare driver säkert hälften
av jourverksamheten nattetid här och vi
står även för en stor del av akutverksam-
heten för övrigt, säger han.

I samma veva kommer han in på den
biten han är missnöjd med – lönen. Lö-
nen är 21 500 per månad men både Mag-
nus Jonsson och Maria Sonnelind tycker
att det är för lite. Båda två menar att man
borde ha en lön som motsvarar det stora
ansvaret man har på ett litet sjukhus och
inte en lön som på stora sjukhus i Stock-
holm. Dock har man just avslutat hårda
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Tema AT

AT i Norrtälje

År 2003 låg Norrtälje sjukhus i topp
på Sylfs (Sveriges yngre läkares för-
ening) AT-rankning inom Stock-
holms läns landsting. Totalt låg sjuk-
huset på 19:e plats. I våras fick sjuk-
huset 79 ansökningar till 5 platser.

• AT-block: 10 1/2 block per år. Un-
gefär var tionde vecka börjar två
nya AT-läkare.

• Längd: 21 månader; 6 månader
kirurgi, 6 månader medicin, 3 må-
nader psykiatri och 6 månader all-
mänmedicin.

• Lön: Tarifflön 21 500 förutom sis-
ta månaden inom kirurgi och medi-
cin där AT-läkaren får lön motsva-

rande ST-läkarens lön, dvs 29 500.

• Jour: Självständiga nattjourer ef-
ter det att AT-läkaren har fått gå
dubbelt minst 1 vecka.

• Utbildning: Varierar något mellan
klinikerna. Tanken är att 1 timme/
vecka ska avsättas för teoretisk un-
dervisning och 4 timmar/vecka för
självstudier i samråd med handle-
daren. »AT-forum« varannan fre-
dag 1 1/2 timme.

• Handledning: Individuella hand-
ledare på varje placering. 

• AT-stämman: AT-läkarna brukar
ges möjlighet att gå på stämman.

• Övrigt: Vid rekryteringen är det
ett plus att ha klinisk erfarenhet,
och speciellt i en akutspecialitet.

Allmäntjänstgöring på ett litet sjukhus 

Här är AT-läkarna
»otroligt behövda«



löneförhandlingar som resulterat i en
högre lön under månad 6 och 12.

Studierektorn för AT-läkarna Johan
Waller håller med om att AT-läkarna är
värda en högre lön.

– De gör en fin insats som vi är bero-
ende av, och i slutet av kirurgi och me-
dicin kan AT-läkare prestera som ST-lä-
kare, säger han.

Därför får också AT-läkarna lite mer
betalt i slutet av de två stora blocken, kir-
urgi och medicin, och också eftersom
AT-tiden är tre månader längre i Norr-
tälje än de obligatoriska 18 månaderna.

Missnöje finns också inom ett annat
område, nämligen utbildningen.

– Den teoretiska utbildningen är inte
som den borde vara, säger Magnus
Jonsson. Vi vill ha mer undervisning
som verkligen blir av, och varje klinik
borde ha en strukturerad plan för hur ut-
bildningen ska bedrivas, så att alla vikti-
ga moment belyses.

En timme
varje vecka är
avsatt för teo-
retisk utbild-
ning men det
fungerar inte
alltid. Under
hela sommaren
och även under
julen ligger den
nere, berättar
han. Just nu ligger utbildningsfrågan lite
på is till förmån för löneförhandlingarna
men »det är nästa del vi ska ta tag i«, sä-
ger Magnus Jonsson. 

AT-forum bra undervisningsform
Men de är nöjda med att fyra timmar var-
je vecka ska avsättas till självstudier, där
AT-läkaren tillsammans med handleda-
ren kommer överens om innehållet.

– Det kan vara svårt att få ihop fyra
timmar per vecka, så här på medicinkli-

niken har vi centrerat den tiden till en hel
vecka. Det fungerar bättre, säger Mag-
nus Jonsson.

Varannan fredag har man även så kal-
lade AT-forum där AT-läkarna i förväg
får bestämma vad som ska tas upp. En
föreläsare inom en viss specialitet håller
då en föreläsning.

– Vi styr innehållet och det är jät-
tebra, tycker båda två.

Maria Sonnelind och Magnus
Jonsson är i stort sett nöjda med hand-
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Maria Sonnelind och Magnus Jonsson hade Norrtälje sjukhus
som sitt förstahandsval när de sökte AT-tjänst. »Man får göra
mer och får ett större ansvar än på ett stort sjukhus. Här räknas
man som läkare från dag ett och genom de många jourerna lär
man sig mycket«, säger Maria Sonnelind.



ledningen men betonar att handledning-
ens kvalitet varierar med handledarens
intresse. 

Maria Sonnelind vill inte stanna kvar
och göra ST på Norrtälje sjukhus, hon
vill till Stockholm.

– Det blir för långt att pendla varje
dag, det är enda anledningen till att jag
inte vill vara kvar. Annars tycker jag att
det är ett väldigt trevligt sjukhus.

Hon åker buss varje dag och det tar 1
1/2 timme från dörr till dörr. Magnus
Jonsson däremot samåker bil med andra
och hoppas på en ST vid kirurgen.

– Det är svårt att få men jag har för-
hoppningar, säger han.

Maria Sonnelind har istället planer på
att specialisera sig inom psykiatri eller
gynekologi.

Könsfördelningen bland AT-läkarna
är ungefär 50–50 och gemenskapen är
bra, berättar Maria Sonnelind.

– Vi gör mycket tillsammans, ikväll
ska vi ut och äta.

Text: Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Foto: Johan Wahlgren
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Tema AT Ny avgift ska minska
sjukfrånvaron
❙ ❙ En »särskild sjukförsäkringsavgift«
för arbetsgivarna motsvarande 15 pro-
cent av sjukpenningskostnaden föreslås
träda i kraft till årsskiftet, enligt den lag-
rådsremiss som regeringen nyligen har
lämnat. Tanken är att den nya avgiften
ska bidra till minskad sjukfrånvaro. Den
arbetsgivare som medverkar till att den
sjukskrivne kommer tillbaka på deltid
eller rehabiliteras slipper avgiften. 

Förslaget innebär också att försäk-
ringskassan är skyldig att upprätta reha-
biliteringsplan eller kalla till avstäm-
ningsmöte senast två veckor efter det att
arbetsgivaren lämnat in rehabiliterings-
utredning. I den proposition som väntas
senare i höst föreslås också att arbetsgi-
varnas löneansvar minskas från tre till
två veckor och att sjukpenningen åter
blir 80 procent. (LT)

»Det är omöjligt
för oss på
medicinkliniken
att vara utan AT-
läkarna«, säger
Anne Engqvist,
som handleder
AT-läkare. 

AT-verksamheten finns kvar i
Norrtälje men den var i farozo-
nen när hotet om nedläggning
kom för ett år sedan.

❙ ❙ Förra året föreslogs Norrtälje sjukhus
bli ett närsjukhus . Akutsjukvården skul-
le istället överföras till Danderyd och
sjukhuset skulle spara 85 miljoner kro-
nor. (Se t ex LT nr 43/2003.) Bespa-
ringskraven väckte starka protester i
Norrtälje. 

– Man kunde tro att personalen skul-
le tappa sugen och inte vilja jobba här
när hotet om nedläggning var som störst,
men det var precis tvärtom. Alla blev
oerhört engagerade. Även AT-läkare
som bara hade ett halvår kvar var med
och protesterade mot nedläggningen.
Det stärkte samhörigheten, säger Anne
Engqvist, överläkare på medicinklini-
ken.

Magnus Jonsson var en av AT-läkar-
na som demonstrerade.

– Känslorna gick i vågor då. Samti-
digt som vi alla kämpade mot ett gemen-
samt mål rådde en trist stämning på sjuk-
huset.

Politikerna ändrade sig till slut och
sjukhuset fortsätter att vara ett fullvär-
digt akutsjukhus, en nödvändighet för
AT-verksamheten. Ett sparkrav på 25
miljoner kronor kvarstod dock och för
att klara detta har man varit tvungen att
säga upp personal. Samma sjukvård be-
drivs men man har tvingats att effektivi-
sera arbetet. 

– Det är fortfarande personal som
måste sluta mot sin vilja, och det är klart
att det känns trist, säger AT-läkaren Ma-
ria Sonnelind.

Hon började sin tjänst precis när ned-
läggningshotet var över och rekrytering-
en drog därför ut på tiden.

– De kunde inte lämna något besked
till mig innan de visste om sjukhuset
skulle få vara kvar.

Både Magnus Jonsson och Maria
Sonnelind har känt stöd från patienterna. 

– Hela bygden blev engagerad och
det märktes på patienterna. Alla pratade
om hur viktigt sjukhuset är. Till och med
sommarboende sa att de inte skulle våga
åka hit om det inte finns något akutsjuk-
hus, säger Magnus Jonsson.

Sara Zetterlund-Holfve

Nedläggningshotet 
stärkte samhörigheten

På Läkarförbundets webbplats, under
Medicine studerandes förbund, MSF,
finns mycket att läsa om AT. Ett exempel
är AT-guiden, till vilken många av lan-
dets sjukhus har lämnat information om
hur AT fungerar hos dem. Ett annat ex-
empel är rubriken Vägen till läkaryrket,
under vilken man bland annat kan läsa
en grundlig genomgång av hur AT bör
vara upplagt. Den senare informationen
ersätter AT-handboken, som tidigare de-
lades ut till alla läkarstudenter inför all-
mäntjänstgöringen. 

Se www.slf.se under rubriken Stu-
dent-MSF. (LT)

Fortsatta statsbidrag
för läkemedel
❙ ❙ Staten kommer även under åren
2005–2007 att dela ansvaret för läkeme-
delskostnaderna med landstingen. Det
ska ske genom fortsatt särskilt statsbi-
drag på omkring 20 miljarder kronor år-
ligen, såsom skett sedan 1998.

I mitten på 1990-talet beslutade riks-
dagen att kostnadsansvaret så småning-
om helt ska tas över av landstingen, men
genom den nya överenskommelsen är
det oklart när det kommer att ske fullt ut.

Landstingsförbundet har motsatt sig
totalt ansvar. Dels på grund av osäker
kostnadsutveckling. Dels eftersom för-
bundet anser att staten fortfarande styr
mycket genom läkemedelsförmånen,
Läkemedelsförmånsnämnden, Apoteket
och att inte lagligen tillåta den typ av
kostnadsuppföljning per diagnos som
Landstingsförbundet önskar. (LT)

S:t Göran kan hindras
ge privat vård
❙ ❙ Stockholms läns landsting vill i sitt
nästa vårdavtal med S:t Görans sjukhus
AB hindra det Capio-ägda sjukhuset
från att också erbjuda privatfinansierad
sjukvård. Sjukhusets nu gällande vård-
avtal med landstinget går ut sista sep-
tember 2006. 

Landstingsdrivna sjukhus får inte ta
emot privata försäkringspatienter, men
det finns ingen lag som hindrar ett privat
sjukhus från att göra det. I den så kalla-
de stopplag som regeringen vill införa
väntas ingå ett förbud mot sådan bland-
finansiering som Stockholms läns lands-
ting redan nu vill förhandla bort. (LT)


