
Smart hjälp 
när du väljer AT

AT-guiden
På Läkarförbundets hemsida finns 
samlad information om vad olika 
sjukhus erbjuder dig som AT-läkare. 
Jämför bland annat utbildningarnas 
längd, antal platser, ingångslön, 
möjlighet till forskning och lokala 
avtal för jourer. Ta hjälp av AT-gui-
den när det är dags att söka AT!
www.lakarforbundet.se/atguiden

AT-SPuR
Läkarförbundets och Läkare- 
sällskapets stiftelse för utbildnings-
kvalitet, SPUR, inspekterar allmän-
tjänstgöringen. Resultatet hjälper 
dig att få en bild av utbildningens 
kvalitet. 
www.lakarforbundet.se/spur

AT-RAnking
Varje år genomför Sveriges Yngre 
Läkares Förening, SYLF, en AT-ran-
king för att blivande AT-läkare ska 
kunna ta del av hur andra AT-läkare 
bedömt AT-orterna med avseende 
på bland annat introduktion, hand-
ledning och möjlighet till löneför-
handling. Läs mer om resultatet.
www.lakarforbundet.se/sylf

08-790 33 00 • www.lakarforbundet.se • info@slf.se
Redaktör och ansvarig för sidans innehåll: Linda.tidekrans.moller@slf.se

medlem

På väg mot AT
det här är en unik chans att hitta din kommande AT-placering. På plats finns 
AT-rekryterare och representanter från flera arbetsgivare runt om i landet. Läkarför-
bundet föreläser om AT och dess innehåll samt om dina villkor ute på arbetsplatsen. 
Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nybliven läkare. 

Välkommen!

Vi kommer till en ort nära dig

umeå Tisdag 13 september klockan 17:00
Lokal: Hörsalen Betula, plan 0, Norrlands universitetssjukhus.

uppsala Onsdag 14 september klockan 17:00
Lokal: Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20.

Stockholm Torsdag 15 september klockan 18:00
Lokal: Stora skrivsalen, Berzeliuslaboratoriet, Karolinska Institutet campus 
Solna.

göteborg Tisdag 20 september klockan 17:30
Lokal: Vera Sandberg Allé 8, vid Chalmers.

Skåne Onsdag 21 september klockan 18:00
Lokal: Mässområdet utanför CRC aula i Malmö. 

Linköping Torsdag 22 september klockan 17:00 
Lokal: Berzeliussalen, Universitetssjukhuset ingång 65.

LäkARSTudenT

Läkarförbundet och Medicine Studerandes Förbund (MSF) välkomnar 
samtliga studenter på de tre sista terminerna till AT-mässan.
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