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AT i dag och i morgon
AT är en mycket speciell del av din yrkeskarriär som läkare och innebär utbildning 
och arbete på samma gång. Läkarförbundet samlar här nyttig information till dig. 

Träffa oss på mässan EGET FÖRETAG den 11 –13 oktober.  
www.lakarforbundet.se/kalendarium/eget-foretag

Att AT-läkare utgör arbetskraft inne-
bär dels att du kan ha anspråk på en 
rimlig lön, dels att du snabbt blir be-
kant med yrkets praktiska vardag. I stort 
sett samma avtal, regler och villkor gäl-
ler för AT-läkare som för legitimerade 
läkare, men det finns vissa specialla be-
stämmelser för dig som är AT-läkare. 

AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och 
landsting. Upplägg, utbildningskvalitet, 
lön och handledning är några av alla fakto-
rer som kan vara av vikt vid valet av tjänst. 
AT-guiden och SYLF:s AT-ranking är två 
olika verktyg för dig som vill ta reda på mer 
om de olika orterna. 

Besök även vår AT-mässa på din utbild-
ningsort för att få mer information.
www.lakarforbundet.se/kalendarium

       Anställningsvillkor
Som medlem i Läkarförbundet har du till-
gång till information om kollektivavtal och 
anställningsvillkor för AT och lönestatis-
tik från landsting/region på vår hemsida.

       AT-guiden
AT-guiden är ett sökverktyg där vi har 
samlat information om Allmäntjänstgö-
ringen på 60 olika sjukhus i Sverige.
www.lakarforbundet.se/atguiden

       AT-ranking
SYLF genomför sedan 2000 en årlig ran-
king av landets AT-orter. Rankingen ba-
seras på enkätsvar från SYLF-medlemmar 
som genomför eller nyligen avslutat AT och 
är en indikator på allmäntjänstgöringens 
kvalitet.  www.sylf.se
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AT i framtiden? 
Vad kommer hända med Allmäntjänst-
göringen (AT)? 
Just nu väntar Läkarförbundet på ett för-
slag från utredningen ”En förändrad lä-
karutbildning” (Dir. 2011:96) som ska 
redovisas i december. Under tiden har vi 
själva antagit policyn  ”En modern akade-
misk läkarutbildning” som föreslår en mer 
sammanhållen läkarutbildning. 

Vi anser att grundutbildningen ska leda 
till både läkarexamen och läkarlegitima-
tion och vill att AT bör ersättas med en 
klinisk bastjänst (BasT). Det innebär en 
förlängning av grundutbildningen från 
dagens elva till tolv terminer, men är även 
en förkortning av vägen fram till legiti-
mation och inträdet på den öppna arbets-
marknaden.

Enligt förbundets förslag ska den kli-
niska bastjänstgöringen förläggas efter le-
gitimationen som ett obligatoriskt mo-
ment inför vidare specialisering. Samtidigt 
som klinisk bastjänst införs föreslås att 
AT-provet ersätts med ett nationellt test 
med större tonvikt på patientfall och kli-
niska situationer. 

inföR AT


