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medlem

Att välja AT-placering är ett viktigt och 
svårt karriärval. Studenternas önskedröm-
mar blandas med farhågor över långa vän-
tetider och svåruppnådda placeringar. Ett 
stöd i studenternas vägval är AT-mässan som 
Läkarförbundet och studentorganisationen 
MSF anordnar på alla studieorter. Här får 
läkarstudenterna möjlighet att personligen 
träffa landstingens AT-rekryterare.

– Att möta studenter på AT-mässan är ett 
bra tillfälle för oss att knyta kontakter. Vi 
har ett ansikte på personen när ansökan 
kommer till oss, menar Carina Burman 
som rekryterar AT-läkare till Sundsvalls 
sjukhus. 

AT-mässan är ett tillfälle för landstingen 
att marknadsföra orten, berätta vad de har 
att erbjuda och hur de lägger upp allmän-
tjänstgöringen. 

– Inom Västernorrlands landsting kan 

Nyttiga tips och värdefulla kontakter

iNför at

at-mässan är ett unikt tillfälle för 
läkarstudenter att personligen träffa 
landstingens at-rekryterare.  
Studenterna får även med sig goda 
råd inför det kommande arbetslivet. 

vi erbjuda placering både vid stora och 
små sjukhus beroende på vad studenten 
är intresserad av. För oss är det viktigt att 
båda parter blir nöjda, för det är klart att 
vi helst önskar att personen vill fortsätta 
sin anställning hos oss när allmäntjänst-
göringen är klar, menar Anna Ågren som 
rekryterar till Sollefteå sjukhus.

Norrbottens läns landsting ser AT-mäs-
san som ett lika viktigt tillfälle att rekry-
tera sommarvikarier som AT-läkare. 

– Beroende på vilken termin studenten 
läser så berättar vi vilka möjligheter det 
finns i vårt landsting, säger Iréne Nyström 
som rekryterar till Norrbotten. 

Tips på vägen
Besökarna på AT-mässan fick även lyssna 
till en föreläsning där Läkarförbundet re-
dogjorde för anställningsvillkor och gav 

Carl  
Savage
Jag har nyligen 
disputerat och nu är frågan om jag 
ska välja forskar-at eller inte? Jag 
söker mig till orter som premierar 
forskning. Geografin spelar mindre 
roll, det är innehållet i tjänstgöringen 
som är viktigast för mig.

Lena  
Nellström
Jag har familj 
med två barn så det är många 
aspekter att ta hänsyn till vid val av 
ort. Om jag skulle få mitt drömvikariat 
skulle jag prioritera det framför at 
med tanke på meriter och framtida 
möjligheter.

Patrik  
Jonsson
Det här är ett 
viktigt val. Jag vet till vilket landsting 
jag vill och är beredd att vänta om det 
behövs. Det var riktigt bra att träffa 
arbetsgivarna här i kväll. Jag fick svar 
på alla mina frågor, plus att jag fick 
några extra tips vid föreläsningen.

tips, både inför ansökningen och själva 
tjänstgöringen. Vikten av att ha en per-
sonlig handledare på varje tjänstgörings-
moment betonades. Handledaren fyller 
en viktig funktion när det gäller att hjälpa 
AT-läkaren att växa in i yrkesrollen och 
bli en del av arbetsgruppen, fastän de har 
en visstidsanställning. 

Föreläsningen bjöd även på goda råd 
inför kommande löneförhandlingar. Några 
tips var att förse sig med aktuell lönesta-
tistik och att inte nöja sig med ett färdigt 
förslag utan få möjlighet att förhandla. 

Sveriges yngre läkares förening, SYLF,  
betonade vikten av att välja AT-placering 
med omsorg. 

– Förutsättningarna är olika på olika 
sjukhus. Du ska tänka efter vad som är 
viktigt för just dig, sa Harald Strömberg, 
SYLF. 
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