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Lördagen den 17 september 
genomfördes manifestatio-
ner på sju orter runtom i lan-
det under parollen »Nej till 
nedskärningar inom vården«. 
Initiativtagare är rörelsen 
Sjukvårdsreform,  som grun-
dats av Arvin Yarollahi, ST-
läkare i ortopedi.

Uppropet har samlat över 
4 000 underskrifter. Läkar-
förbundet har dock valt att 
inte ställa sig bakom uppro-
pet.

– Vi beundrar deras engage-
mang i frågan, men vi kan inte 

ställa oss 
bakom en så-
dan katego-
risk formule-
ring som att 
säga nej till 
alla nedskär-
ningar i vår-
den. Vissa 

nedskärningar kan vara 
lämpliga. Vi anser att priorite-
ringar i vården behövs och det 
vi vill är att politikerna ska ta 

ansvar för det, säger Läkar-
förbundets ordförande Marie 
Wedin.

Michael Lövtrup

■ aktuellt Fortsatt ut-
byggnad av läkar-
utbildningen
I regeringens budgetproposi-
tion föreslås fortsatt utökning 
av läkarutbildningen. Nästa år 
vill man ha 50 nya platser. 
Och i senare budgetproposi-
tioner ytterligare 250 platser.

Från Läkarförbundets ut-
bildnings- och forskningsde-
legation och Medicine stude-
randes förbund (MSF) tas pro-
positionsförslaget dock inte 
emot med odelad glädje, även 
om man tycker att utbyggna-
den är bra. Men man ser risker 
med att studentgrupperna 
blir så stora att studenterna 
får mindre handledartid och 
sämre möjlighet att göra 
praktiska moment under 
handledning.

En ännu inte presenterad 
handledarenkät från MSF vi-
sar på ökat missnöje med kli-
niska placeringar. Bland an-
nat har endast 10 procent av 
läkarstudenterna haft hand-
ledning vid varje placering, 
berättar MSF i ett pressmed-
delande.

Björn Enström

Sjukhus

Rankning
(förra året 
inom 
parentes)

Samman-
fattande 
betyg

Antal 
svarande

Löneför-
handlat, 
andel ja, 
procent

Möjlighet att 
påverka sin 
arbets-
situation

Väntetid på 
AT-tjänst, 
månader

Sjukhuset i Lidköping 1 (2) 5,50 12     8 4,7    2,9

Västerviks sjukhus 1 (5) 5,50    8   63 3,5    3,5

Lycksele lasarett 3 (3) 5,43    7   14 4,4    3,1

Skellefteå lasarett 4 (5) 5,22 18   28 4,1    2,4

Sunderby sjukhus, Luleå 5 (13) 5,13 15   13 4,3    2,9

Visby lasarett 6 (35) 5,10 10 100 3,8    9,0

Sahlgrenska universitetssjukhuset 7 (9) 5,10 41   22 5,0 12,0

Värnamo sjukhus 8 (12) 5,07 14     7 4,4    4,0

Universitetssjukhuset, Örebro 9 (10) 5,06 17     6 4,1    7,0

Länssjukhuset Ryhov 10 (27) 5,04 24   13 3,6    7,2

Sjukhuset i Arvika 50 (35) 4,00 8   13 3,1   4,5

Skånes universitetssjukhus, Malmö 50 (55) 4,00 24   88 2,9 12,4

Karolinska universitetssjukhuset, Solna 54 (57) 3,94 17     6 2,6 25,9

Östersunds sjukhus 55 (46) 3,86 28   29 2,5    9,1

Lasarettet i Landskrona 56 (57) 3,83    6 100 2,8 12,7

Danderyds sjukhus 57 (65) 3,67 15      7 2,6 20,1

Akademiska sjukhuset, Uppsala 58 (67) 3,62 13   46 2,7 18,0

Södersjukhuset 59 (62) 3,56 32      0 2,3 17,3

Lasarettet i Enköping 60 (64) 3,40 15   14 2,1    8,3

Hässleholms sjukhusorganisation 61 (57) 3,22   9   67 2,8 10,6

TABELL I. Tio i topp – och i botten: Sylf:s AT-rankningslista 2011.

Rätt AT-lista.  Förra veckans AT-lista i Läkartidningen blev felaktig. Vi beklagar detta. Här är den rätta listan. 

Det var många som slöt upp för att gå i demonstrationståget i 
Göteborg, som gick från Gustav Adolfs Torg längs Avenyn upp till 
Götaplatsen. Linda Björkgren, undersköterska på förlossningsav-
delningen på Mölndals sjukhus, var en av dem. »Det är viktigt att få 
med alla. Folk klagar i personalrummet men gör inget åt det. Det 
här är ett sätt att få till en förändring«, säger hon. Till höger syns 
även David Påhlman med barnen Lina och Joel Tidlund.
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läs mer En längre version av 
artikeln finns på Lakartidningen.se
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