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medlem

Varje år genomför Läkarförbundets yrkesför-
ening för underläkare, SYLF, en enkät kallad 
”AT-rankingen” bland de läkare som genomför 
eller nyligen har avslutat sin allmäntjänstgö-
ring. Syftet är att undersöka allmäntjänstgö-
ringens kvalitet och motivera arbetsgivarna att 
förbättra densamma. Undersökningen är också 
en viktig informationskälla för de blivande AT-
läkare som står inför sitt val av placering. 

Undersökningen bygger på AT-läkarnas 
egna erfarenheter där de får poängsätta varje 
placering utifrån olika perspektiv. Det hand-
lar om kvalitet på introduktion, handledning, 
medicinsk utbildning och kollegialt stöd. Lä-
karen ger också ett sammanfattande betyg för 
hela allmäntjänstgöringen som sedan ligger till 
grund för ortens placering i rankninglistan.

Omdömen ger svart på vitt 
Gemensamt för de orter som får högt be-
tyg är att läkarna känner att de kan påverka 
sin arbetssituation, att det kollegiala stödet 
fungerar väl och att det går kort tid mellan 

Nöjda AT-läkare ger högt betyg
Att låta AT-läkare själva 
ge betyg på sin allmän-
tjänstgöring ger en konkret 
indikator på ortens kvalitet. 
Det är ett viktigt verktyg 
för att utvärdera och för-
bättra.

läkarexamen och påbör-
jad allmäntjänstgöring. I 
årets AT-ranking hamnar 
Lasarettet i Lidköping 
och Västerviks sjukhus 
i topp.  I botten på lis-
tan hittar vi Hässleholms 
sjukhusorganisation, La-
sarettet i Enköping och 
Södersjukhuset.

– Ortens rykte är viktigt när blivande AT-
läkare gör sina val. Det ligger därför i arbets-
givarens intresse att hamna högt i rankningen. 
Många arbetsgivare kontaktar oss på SYLF för 
att få veta mer om vad deras betyg beror på och 
vad de kan göra för att förbättra det. I många 
fall har det lett till att arbetsgivare initierat 
olika förbättringsarbeten, säger John Gambe, 
utredningssekreterare vid SYLF. 

Besök www.lakarforbundet.se/sylf  
för att ta del av AT-rankingens resultat.

John Gambe

Möte med  
utbildningsministern

Läkarförbundet har varit delaktigt i arbetet med att ta fram den 
nationella läkemedelsstrategi som Regeringen antog i augusti. 
Strategin ska vara ett verktyg för att göra läkeme-
delsanvändningen mer effektiv och patientsäker. 
Den ska också underlätta för alla aktörer att 
arbeta mot samma mål. Nu när strategin 
med mål och visionen ligger fast, fortsätter 
arbetet i en nationell styrgrupp för IT 
och läkemedel. Läkarförbundet deltar 
för att representera läkarprofes-
sionen.

Läkarförbundet delaktig i 
ny läkemedelsstrategi

Läkarförbundet mötte nyligen 
utbildningsminister Jan Björklund 
för ett samtal om aktuella ut-
bildnings- och forskningsfrågor. 
Vi förde fram viktiga principer 
inför det kommande ALF-avtalet. 
Andra frågor vi tog upp var den 
kommande forsknings- och 
innovationspropositionen, dimen-
sioneringen av läkarutbildningen 
och den planerade översynen av 
densamma.

Jan Björklund
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