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Är det snart dags för AT? Missa 

inte chansen att träffa framtida 

arbetsgivare och få värdefulla tips 

inför din framtid som läkare.

Göteborg, tisdagen den 29/1, kl. 17-20 
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3

Malmö, onsdagen den 30/1, kl. 18-21 
Plats: CRC på SUS Malmö

Linköping, torsdagen den 31/1, kl. 18-21  
Plats: Glasentrén och Berzeliussalen, 
Aschansväg 1

Välkommen till vårens AT-mässor

PS. Vi bjuder på en enklare måltid.

Släktingar till läkare som var verksamma i Österrike 

under andra världskriget söks till ett bokprojekt.

Sökes: Läkare från  
Österrike 1938–1945

Om du har information om läkare under denna period, kan du 
vara till stor hjälp för forskningsprojektet.  Projektet ska försöka 
få en så komplett bild som möjligt av hur läkare blev fråntagna 
sina rättigheter, utvisade och mördade under  perioden 1938-1945. 
Kontakta: Mag. Barbara Sauer, Institut für Rechts- und Verfass-
ungsgeschichte  der Universität Wien, A-1010 Wien, Schlotten-
bastei 10-16. E-post: dr.med.1938@univie.ac.at

Mer information finns på: https://drmed1938.univie.ac.at

Umeå, tisdagen den 5/2, kl. 17-20 
Plats: Bergasalen på NUS

Uppsala, onsdagen den  6/2, kl. 17-20 
Plats: Rudbecklaboratoriet

Stockholm, torsdagen den 7/2, kl. 17-21
Plats: Jacob Berzelius, Berzeliusbiblioteket 

Medicine Studerandes Förbunds upp-
skattade AT-mässor vänder sig till 

dig som går på läkarutbildningens tre sista 
terminer. 

Här har du en unik chans att hitta din 
kommande AT-placering. På plats finns 
AT-rekryterare och representanter från 
flera arbetsgivare runt om i Sverige. Lä-
karförbundet föreläser om AT och dess 
innehåll samt om dina villkor ute på ar-
betsplatsen och om hur Läkarförbundet 
kan stötta dig som nybliven läkare

infÖR AT

Kollegialt nätverk
Läkare stödjer läkare

Alla kan hamna i en svår situation 
och behöva stöd och råd av en utom-
stående. Du som är läkare kanske vill 
tala med någon som är väl förtrogen 
med läkares villkor. Då kan du vända 
dig till rådgivarna i Läkarförbundets 
Kollegiala nätverk. Rådgivarna är 
läkarkollegor, de ger inte behandling, 
men är till för dig när du behöver 
en medmänniska och utomstående 
samtalspartner.

En lista över de kollegiala rådgivarna 
och mer information om nätverket 
finns på: www.lakarforbundet.se/
kollegialtnatverk


