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Abstract 
Inledningsvis beskrivs vad AT-tjänst i Sverige innehåller, samt grundläggande 
arbetsmiljömässiga omständigheter för AT-läkare. Bakgrunden tar upp teori om 
”den goda organisationen”, motivation och stress, samt lagar och föreskrifter enligt 
Socialstyrelsen och Socialtjänstlagen. Syftet med uppsatsen är att belysa hur AT-
läkarna ser på sin arbetssituation i Stockholm, hur de formar sina yrkesroller och 
hur de kan påverka sin situation. Sex studier från Sverige och andra länder tas upp 
gällande AT-läkare el. motsvarande, bl.a. gällande upplevd kompetens, 
receptförskrivande och känslan av att ge negativa besked. Intervjuer genomfördes 
med åtta respondenter från SöS, DS och KS vilka spelades in och transkriberades. 
Dessa analyserades med hjälp av OpenCode. I resultatet framkommer tio 
parametrar; obehag, stress, behov, ansvar, kompetens, coping/agerande, 
jargong/kultur, bemötande/kommentarer, feedback samt handledning, vilka belyses 
med citat från intervjuerna. Resultatet ger bland annat att respondenterna känner 
obehag i situationer där de känner sig ensamma eller kommunikationen är 
försvårad, samt att ett ökat behov av handledning och ett mer individuellt 
bemötande finns. Stressupplevelser är vanliga liksom osäkerhet om den egna 
kompetensen. Önskemål om en mer valfri AT-tjänst framkommer. 
 
Sökord: AT-läkare, arbetsmiljö, internship, interns.     
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I n l e d n i n g 
Under min tid på universitetet har jag träffat ett antal människor och vänner med annan 
inriktning och annat yrkesval än mig själv. Naturligtvis diskuterade vi ofta förhållandena 
omkring oss, och hur vi tog oss framåt i den akademiska världen. 
De av mina vänner som läste till läkare kände sig nog generellt väldigt privilegierade och 
uppskattade sin vardag, där praktik tidigt ingick i utbildningen. Efter hand tog de examen, 
vikarierade lite och sökte sedan sina AT-tjänster i Stockholm. De uttryckte efter hand och på 
lite olika sätt att AT-tiden inte alltid var vad de hoppats och väntat på, och det tillkom fler 
negativa omdömen om tillvaron på sjukhuset än tidigare, varpå iden till uppsatsen kom till. 
Varför blev det inte som förväntat? Förbereder utbildningen dåligt inför arbetslivet eller är 
AT-tjänstens upplägg problematiskt? Eller är det en naturlig del av läkaryrket att inledningen 
är slitsam, och i så fall av vilket skäl? Med det här examensarbetet vill jag utforska hur AT-
läkarna upplever sin vardag och sina förhållanden. 
 
 
Vad är AT? 
Läkarutbildningen i Sverige idag är fem och ett halvt år vid heltidsstudier. I den svenska 
läkarutbildningen i likhet med andra länder ingår efter läkarexamen en allmäntjänstgöring, här 
fortsättningsvis kallad AT-tjänst, innan läkaren tar steget från att vara underläkare till att vara 
legitimerad läkare. AT-tjänsten skall vara minst 18 månader men variationer upp till 21 
månader finns. Innehållet i denna AT-tjänst är fastslaget enligt Socialstyrelsen, även om 
mindre lokala variationer kan förekomma. Gemensamt är att alla läkare genomgår fyra 
placeringar på specialiteterna medicin, kirurgi, allmänmedicin samt psykiatri, varpå AT-
tjänsten är att betrakta dels som provkarta inför ett kommande val av specialitet men också 
som praktisk tjänstgöring under handledning innan legitimation utfärdas. AT-läkarperioden är 
en avlönad anställning och söks på egen hand efter avlagd examen. Oftast genomgås AT-
tjänsten som heltidstjänst men möjlighet att välja deltid, lägst halvtid, skall erbjudas. Perioden 
avslutas med en AT-tenta i Högskoleverkets regi, där underläkaren har möjlighet att tenta om 
en gång.  
Efter AT-tjänstens avslutande och legitimation stundar specialisttjänst vilken är minst fem år. 
Sammantaget är alltså tiden för att bli specialistläkare minst tolv år idag. 
(SYLF (Sveriges Unga Läkares Förbund)s hemsida) 
 
Arbetsmiljömässiga omständigheter: 
Miljön och förutsättningarna på ett sjukhus är särartad, olik många andra. Ett sjukhus har 
verksamhet dygnet runt, året om vilket upphäver den vedertagna samhällsstrukturen med 
helger, dygnsrytm och årstider. Sjukhuset är också en ursprunglig och slutlig plats dit 
patienterna kommer vid födelse och död, samt vid lidande och lycka däremellan, vilket 
medför att många av våra känslor är förknippade med platsen. Sjukhuset besitter, om än 
illusoriskt, makten att delge oss insikter om resten av våra liv- om vi är friska, döende, sjuka, i 
behov av vård eller inte, det är där vi blir föräldrar eller blir föräldralösa. I kölvattnet av detta 
kräver och önskar vi att bli hjälpta, botade, smärtlindrade, tröstade eller lyssnade på. 
  
Som arbetsplats torde då detta vara lika särartat. Förutom det specifika känsloklimatet som 
patienterna tar med sig i mötet, väcks också känslor hos den som behandlar. Kompetens och 
skicklighet krävs på en relativt jämn nivå, då alla som kommer har rätt till samma 
uppmärksamma bemötande, oavsett tid på dygnet eller om arbetspasset varit långt. Flexibilitet 
är också en given parameter, då rullande scheman skapar olika arbetskamrater olika dagar, 
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och patienterna alltid är ett oskrivet blad när de kommer. Detta är specifikt påtagligt för AT-
läkare och kandidater som flyttar runt och är kort tid på varje ställe. 
Strukturen bland personalen är relativt likartad sedan länge, troligen beroende på att kunskap 
och erfarenhet är en så viktig parameter. Lång erfarenhet torde vara den kvalitet som mest 
värdesätts, vilket ju i sig är något som tar tid att tillskansa sig. Följaktligen är strukturen 
överläkare- specialistläkare- AT-läkare- underläkare- läkarkandidat. Tillika finns många andra 
personalgrupper, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster etcetera, men i sammanhanget koncentreras på läkarkollegiet. 
 
Överläkaren är en specialist inom sitt område, samt har erfarenhet och renommé tillräckligt 
för att ha befordrats till denna tjänst. Överläkaren är ofta i tjänst över flera avdelningar 
samtidigt och kan inneha något av en konsultroll, samtidigt som vanlig tjänstgöring. 
Överläkaren handleder ST-läkare, AT-läkare och kandidater. 
Specialistläkaren innehar sin tjänst efter ett flertal år inom sin valda specialitet 
(Specialisttjänstgöring, ST) och arbetar som läkare och konsult på sitt område. 
Specialistläkaren handleder AT-läkare och kandidater. 
AT-läkaren har läkarexamen och har en avlönad AT-tjänst under handledning. Tyngdpunkten 
ligger på akuttjänstgöring, övrig tid är avdelningsarbete på olika områden och egen 
utbildning. AT-läkaren handleder kandidater.  
Kandidater praktiserar under hela sin läkarutbildning på olika avdelningar innan de tar 
examen. (Läkarförbundets hemsida)   
 
Historiskt har det alltid varit viktigt att behålla hierarkin intakt, erfarenheten och inflytandet 
som ökat med varje steg blir på detta sätt ännu idag tydligt för både arbetskamrater och 
patienter. Läkarkollegiet i sig besitter gemensamt en roll som ytterst ansvariga för 
patientbehandlingen över de andra personalkategorierna, men inom läkargrupperingarna finns 
ovanstående hierarki levande. Den grupp man tillhör åtnjuter specifika olika former av 
förmåner och nackdelar och känslan av grupptillhörighet antas kunna vara stor. 
 
AT-läkarnas vardag 
Att vara AT-läkare innebär att självständigt arbeta under flera olika handledare i olika 
perioder. Utöver de överläkare eller specialister som ska finnas tillgängliga i det dagliga 
arbetet, finns handledare som tilldelas varje AT-läkare individuellt. De är fyra till antalet, en 
för varje block och skall fungera som stöd vid återkommande handledarsamtal under 
perioden. Liksom andra kolleger arbetar AT-läkare natt- och helgjourer. Under tjänstgöring 
arbetar AT-läkaren ofta självständigt, tar ansvar för sina bedömningar och beslut och söker 
själv upp handledning vid behov.  Tjänstens form är uppbyggd så att AT-läkaren själv 
ansvarar för sina handlingar enligt HSAN (Hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden) men 
samtidigt är beroende av att få handledarens gottfinnande i de fall AT-läkaren känner sig 
behöva den. Handledning skall finnas tillgänglig ständigt, då AT-läkarna de facto inte ännu är 
legitimerade och därmed inte själv skall stå ensam med beslut de inte har erfarenhet eller 
kunskap nog att fatta. Det finns ett ständigt pendlande mellan rollen som ansvarsfull 
kompetent läkare och rollen som styrd av någon annans överinseende.  
I den förstnämnda rollen möter AT-läkaren patienter i behov av hjälp och stöd och behandlar 
och beslutar enligt sin yrkesroll. Med examen och befogenhet emotser de kraven och 
projektionerna från patienterna, och har samma sits i patientbemötandet som övriga läkare. 
Den andra rollen aktualiseras när AT-läkaren själv eller efter påtalande behöver hjälp eller få 
råd av handledare, vilket kan ske utanför eller i behandlingsrummet eller i telefon, före, efter 
eller under situationen. I dessa lägen går huvudansvaret över till handledaren.  
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Personer som i yrket är satta att hjälpa andra befinner sig ibland i situationer de lika lite kan 
påverka som den de hjälper, både i fråga om patientens problem och de egna problemen. 
Patientens problem hör till den yrkesmässiga vardagen och vid vissa tillfällen är det möjligt 
att påverka och avhjälpa, vid andra tillfällen är det omöjligt. I yrkesrollen fungerar i detta fall 
läkaren som den vetenskapligt kunnige och pålitlige, men också som lämplig mottagare för 
oro, ilska, rädsla, smärta och sorg. Ansvaret som åläggs den professionella personen innefattar 
inte bara de fysiska behoven utan också de känslomässiga hos patienterna, där läkaren i vissa 
lägen kan få agera hjälte men i andra lägen måste bli budbäraren av obehagliga fakta. Att 
hjälpa andra innebär också att en insikt om de egna begränsningarna måste göras, samt att stå 
ut med vetskapen om dem, kanske också behöva erkänna dem inför andra i vissa situationer. 
Sanningen om den egna kompetensen kan plötsligt klart framgå, i både positiv och negativ 
kontext, för den som arbetar med akuta problem. För att som individ klara av att upprätthålla 
de egna kraven och kunna tåla svängningarna som uppstår dagligen i yrkeslivet, krävs en 
stadig omgivning där reglerna ligger klara, och där en grundtrygghet finns på arbetsplatsen 
både för den individuella personen och yrkesgruppen i stort. Tillika behövs utrymme för de 
egna behoven och tankarna, samt omsorg om de personliga svagheter och problem som 
uppstår i privatlivet. (Hjälp mig den som kan, Landerholm)   
 
Organisation och förutsättningar 
Således existerar både större grupper på arbetsplatsen, som hela läkarkollegiet oavsett tjänst 
eller hela sjukhuspersonalen, samt mindre grupper som utgörs av exempelvis andra AT-
läkare, avdelningspersonalen för tillfället eller AT-läkaren och dess handledare.  
I båda typerna av grupper gäller det att skapa en identitet som stämmer överens med både de 
egna särdragen och gruppens homogena form. (Turquet i Jern et.al, sid 72) 
Homogeniseringen som skydd torde vara välfungerande i sjukhusvärlden, där det dels finns 
artefakter gjorda för det (läkarrockar, arbetstitlar) men också för att det arbete som utförs är 
ansvarsbundet- ibland frågas efter ”en läkare” som har rätt att beordra eller genomföra en viss 
procedur, men namnet på denna blir mindre viktigt. Individen blir på detta sätt mer osynlig, 
vilket troligen kan uppfattas både befriande och betungande. Som AT-läkare där 
förflyttningar sker ofta torde den individuella delen och utvecklingen kunna hamna i 
bakgrunden. 
Behovet av en ingroup där den egna personligheten och stilen kan få komma fram är en viktig 
parameter på de flesta arbetsplatser. För AT-läkarna är denna antagligen ofta just gruppen av 
andra AT-läkare, då de samlas för föreläsningar, ses ofta på arbetsplatsen etcetera.  
I en grupp med deltagare där en gemensam nämnare är exempelvis arbetsförutsättningarna, 
samlas man kring det faktum att man antingen gillar eller ogillar den verklighet man är i. 
Tillsammans söker man svar på hur man ska gå tillväga för att förändra, hjälpa och trivas. 
Detta blir också ett forum för att kunna blicka ut på ”de andra”, och i och med det stärka sin 
egen roll och befästa sin rätt till existens. Möjligtvis kan detta betecknas som en kamp-
flyktgrupp ELLER en arbetsgrupp, då gruppen existerar av hävd men skälet till att den 
upprätthålls och agerar är olika beroende på omständigheter. (Bion i Jern et.al s. 51-53)    
 
Organisationens kultur av värderingar, attityder, förväntningar och stämningar är en 
svårpåtaglig faktor när helheten ska överblickas. I vissa organisationer, såsom sjukhusvärlden, 
kan antas att denna del dessutom är mer närvarande än i många andra, delvis genom att 
strömmen av utomstående (patienter) är stor vilket medför känslomässig och praktisk 
påverkan utifrån, men också för att yrkesområdet i sig torde vara känslomässigt påfrestande i 
omgångar. Tillika finns påfrestningen av de fysiska förutsättningarna, arbetstiderna är 
oregelbundna liksom tid och möjlighet till överblick och vila.  
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Ovanstående faktorer kan benämnas ”informella system” på arbetsplatsen. French & Bell 
(1990) menar att de informella systemen i en organisation oftast är gömda, undertryckta samt 
bara delvis undersökta vid beskrivning av helheten. Det ”formella systemet” (mål, teknologi, 
struktur, ekonomi) tenderar att få beskriva organisationen. Vidare menar författarna att vid 
utvecklingsprogram och omorganisation av en sådan arbetsplats riktar man sig således 
vanligtvis emot de formella systemen, de synliga, men effekten av det blir märkbar genom de 
informella systemen då attityder och känslor ofta kommer upp till ytan i dessa lägen. De talar 
om ”det organisatoriska isberget” (se fig 1)  
 
 

 
(French & Bell i Granberg s.116) 

 
 
 
En god organisation 
Det organisatoriska klimatet på en arbetsplats är viktigt för fortlevnad, personaltrivsel, 
produktivitet, lojalitet och kontroll av verksamheten. Allteftersom man insett arbetsklimatets 
betydelse har man försökt skapa en givande omgivning där alla personalkategorier inryms. 
Under lång tid har man försökt ringa in de parametrar som är ledande där ett gott klimat råder, 
både från ledarskapshåll och tjänstemannasida. Nedan följer ett urval.  
    
Williams, Dobson & Walters definierade 1989 fyra organisationskategorier: 
Power orientation- försöker dominera över underordnade för att auktoritärt bevara kontrollen. 
Role orientation- emfaserar lagar och ansvar, lägger vikt vid status och hierarki.  
Task orientation- koncentrerar sig på uppgiftslösande, lämplig kompetens ger makt. 
People orientation- koncentrerar sig på att finnas för sina medarbetare. Hjälpsamhet belönas.  
(Williams et al i Armstrong, s 164) 
 
Redan 1968 skapade Litwin & Stringer ett enkätinstrument där de samlat åtta parametrar som 
spelar in vid ett gott klimat: 
Structure- graden av formalitet, handlingsutrymme, tydliga regler.   
Responsibility- känslan av att vara betrodd med ansvar i yrket. 
Risk- känslan av utrymme för kalkylerat risktagande, gräns för utmaningar. 
Warmth- känsloklimatet mellan medarbetare, sociala gruppbildningar. 
Support- det upplevda stödet från ledning och medarbetare.  
Standards- den upplevda vikten av uttalade och outtalade gemensamma och enskilda mål. 
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Conflict- känslan av att det är högt i tak, att avvikande åsikter värdesätts. 
Identity- känslan av att tillhöra en organisation, att vara en värdefull del. 
(Litwin & Stringer i Armstrong, s 167)  
 
En mer modern uppdatering och redefiniering gjordes av Koys & DeCotiis 1991, där de också 
lade fram åtta kategorier: 
Autonomy- känslan av att den egna personen är kompatibel med arbetsplatsens mål. 
Cohesion- känslan av att som en del i teamet kunna riskera, “en för alla…” 
Trust- vetskapen om att samtal kan föras uppåt i herarkin utan risk för utlämnande.  
Resource- känslan av att uppgifter och tidsramar är respekterade och väl avvägda. 
Support- vetskapen om utrymmet för misstag och egna idéer från ledningshåll.   
Recognition- känslan av att den enskilde medlemmens bidrag är uppmärksammat. 
Fairness- vetskapen om att organisationens policys och mål är rättvisa och gällande för alla.  
Innovation- vetskapen om att förändring och kreativitet uppskattas, även på nya områden.  
(Koys & DeCotiis i Armstrong, s. 168) 
 
1996 talar man om vikten av psychological contracts (psykologiska kontrakt) på 
arbetsplatsen. Dessa oftast icke nedtecknade kontrakt syftar till att redan vid anställningen och 
sedan vidare genom tiden som medarbetare få med sig en känsla och en idé om vad 
organisationen står för och förväntar sig av den anställde. Detta skapar då en tillit och en 
lojalitet som båda parter kan ha glädje av, samtidigt som det minskar risken för missförstånd 
och eventuellt ”förräderi” senare. Fyra parametrar ingår för att skapa ett väl uppbyggt 
psykologiskt kontrakt: 
-definiera förväntningar under anställningsintervjun och introduktionskurser. 
-låt kommunikation och överenskommelse kring förväntningar vara en del av den öppna 
dialogen, vilket implicerar en god hållning från ledningen. 
-skapa en policy som säger att övriga policys är öppna för insikt och påverkan, liksom de 
ledningsbeslut som påverkar medarbetarna.   
-behandla medarbetarna som ”aktieägare”, förlita på konsensus och samarbete snarare än 
kontroll. 
(Guest et al i Armstrong, s 204) 
 
Organisationen som grund för medbestämmande, frihet under ansvar och uppskattning av 
individen är återkommande i ovanstående parametrar, liksom känslan av att höra till ett 
sammanhang. Viktigt är också känslan av support och värme från andra. Flertalet av dessa 
teorier återfinns i läroböcker av idag, vilket torde innebära att de fortfarande efterlevs på de 
områden där man eftersträvar ett mer produktivt klimat. 
 
Motivation 
AT-läkaren har inbyggt i rollen en lärande, uppsökande tjänst som både betecknas yrke och 
utbildning. Utförandet av arbetet skall ske parallellt med en ständig förkovran och 
vidareutveckling av mentala och praktiska färdigheter. Förflyttningar bland placeringar, 
ibland så ofta som upp till en i veckan, ger nya intryck och utmaningar. Arbetstakten torde 
vara hög och ibland stressad, men avhoppen är få. 
Motivationen torde därmed också vara hög för flertalet AT-läkare. Arbetsmiljön som sådan 
måhända bidrar med vissa faktorer. Exempelvis är AT-tjänsten en tidsbegränsad tjänst med en 
belöning på slutet, läkarlegitimationen. Vidare är den ökade statusen som varande ”leg. läk” 
en fjäder i hatten, troligen personligen för individen men också lönemässigt i den nya 
arbetssituationen. Nu finns också möjligheten att specialisera sig på den del av läkaryrket som 
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mest passar den individuella stilen. Med detta i sikte kan man troligen bortse från de 
eventuellt negativa delar i AT-tjänsten man annars inte skulle acceptera i en tjänst. 
 
Motivation för en individ på en arbetsplats kan sägas vara av två typer. 
Intrinsic motivation- den inre motivationen som utgörs av ansvarskänsla, handlingsutrymme, 
möjlighet att utveckla och inhämta ny kunskap samt att ha ett meningsfullt och utmanande 
arbete.  
Extrinsic motivation- den yttre påverkan som utgörs av belöningar såsom höger lön, beröm 
eller befordran, samt straff som kritik eller disciplinåtgärder. 
Man anser då att det är den inre motivationen som är den mest kraftfulla över lång tid, detta 
beroende på att den är uppbyggd och införlivad av personen själv. Den yttre motivationen kan 
vara stark vid vissa tillfällen, men effekten varar inte för den enskildes uppfattning av ett 
meningsfullt arbetsliv. (Armstrong, s. 109) 
  
Need for achievement, en positiv önskan att klara av uppgifter och framgångsrikt kunna mäta 
sig med de bästa (min övers.) är en annan faktor som styr motivationen i många yrken. Likaså 
motive for success, en belöningsorienterad faktor, samt fear of failure, en bestraffningsfaktor, 
driver motivation. (Passer & Smith, s.371)  
I en uppgiftssituation nämns också olika motivationsstrukturer för att lösa uppgiften. 
Achievement goal theory fokuserar på sättet framgång definieras av individen och själva 
uppgiftens struktur (min övers.) Två olika sätt har definierats: mastery orientation, i vilken 
fokus ligger på personlig utveckling, att uppgiften utförs med maximal koncentration och att 
nya förmågor skall finslipas. (min övers.) Vid ego orientation är målet är att överglänsa andra 
(förhoppningsvis med så lite ansträngning som möjligt). (min övers.) I teorin ställs dessa två 
sätt emot det motivational climate som råder, som uppmuntrar eller belönar antingen det ena 
eller det andra sättet som definition på uppnådd framgång. (min övers.)  (Dweck i Passer  & 
Smith, s. 372) 
Ovanstående är tänkbara faktorer som kan spela in för både arbetsgivare och anställd i 
sjukhusvärlden. AT-läkaren är både yrkesperson med ansvar samt lärling, och olika 
motivationsstrukturer torde avlösa varandra genom dagarna. Ett ständigt jämförande med 
andra i samma situation torde förekomma, liksom behovet att inför handledare och annan 
personal bevisa sin kompetens och hantera olika situationer. Då de flesta AT-läkare siktar på 
att fortsätta sin ST-tjänst snart efteråt kanske också viljan att visa framfötterna alternativt inte 
göra fel vara påtaglig inför de överläkare och specialister som kan tänkas utgöra framtida 
kolleger och referenser.   
  
Stress 
I den gängse bilden av en modern sjukhusläkare ingår en stressig arbetsmiljö som genererar 
en stressad yrkesperson. Högst troligtvis är det mer än en fördomsfull bild, då vi ofta i media 
får höra om neddragningar, läkarbrist, kostnadsbesparande åtgärder, stafettläkare med mera. 
Den psykiska ohälsan är höjd bland svenska läkare idag samtidigt som ett mörkertal också 
anses föreligga då många självmedicinerar. Självmordssiffrorna var enligt en svensk studie på 
60-talet högre än för övrig befolkning. En norsk studie över tid visar dock att självmordstalen 
där behållit samma ökning fram till idag vilket kan antas gälla för svenska förhållanden 
med.(Läkartidningen nr 1-2 2006, volym 103, s.14-15) Detta kan naturligtvis bottna i ett 
flertal orsaker, men då stress ofta relateras till ohälsa kan detta spela in. 
Faktorer som gör människor personligen sårbara för stress och dess påverkan är exempelvis 
litet socialt stöd, dåliga coping-skills, tendenser till pessimism och ångestbenägenhet samt 
oförmåga att uttrycka känslor. Omvänt är mental flexibilitet, socialt stöd, effektiva coping 
skills samt optimism och tålighet. (Passer & Smith, s 496) 
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Vidare talar man då om typ A- eller typ B-människor. Typ A-människan föredrar att leva 
under stor press och ställer höga krav på sig själv och andra. Ofta är de karriär- och 
konkurrensbenägna och arbetar mycket och gärna. Typ B-människan betecknas av motsatsen, 
och visar mer tålamod och lugn och föredrar icke tidspressade situationer.  
Typ A-människan löper högre risk att drabbas av negativa hälsoföljder såsom hjärt-
kärlproblem samt lever i ett konstant mer affekterat tillstånd vilket anses påfrestande. 
(Passer&Smith, s 497) 
 
Denna teori applicerad på läkarskrået idag ter sig något problematisk med tanke på yrkets 
karaktäristika. Typ A-läkaren torde ha sitt lystmäte med tidspress, snabba beslut och icke-
känslo-känsliga akutomgivning. Vid en stressad situation spelar valet av känsloyttring troligen 
mindre roll än i andra yrken. Däremot torde typ B-läkaren vara lämpad för samtal, noggranna 
tidsödande undersökningar och etiska ställningstaganden.  
Nu torde inte sjukhusvärlden se ut på detta sätt, och verkligheten är antagligen att AT-läkare 
slängs mellan dessa båda typer dagligen, ibland med bara någon minut emellan. Idag torde 
den ideale AT-läkaren vara en AB-läkare. Detta baserat på AT-tjänstens utformning, i vilken 
AT-läkarna troligtvis är de med mest splittrad läkarroll.   
 
 
Sex studier 
Ett urval av nationella och internationella studier med anknytning till AT-läkare följer nedan.  
  
I en studie genomförd i mitten på nittiotalet fick 385 läkarkandidater i olika stadier på 
Karolinska Institutet besvara enkäter gällande sin egen världsbild och etiska 
ställningstaganden. (Jämförelser gjordes dels med kandidater från Hälsouniversitetet i 
Linköping, dels med medicinska forskare inom anatomi och histologi och dels med 
slumpmässigt utvalda allmänläkare.) I denna undersökning uppger 50%  av läkarkandidaterna 
att de ofta tänker på världs- och livsåskådningsfrågor och 48% att de gör det ibland. 11% av 
kandidaterna menar att man kan ”reducera psykologiska fenomen till biologi”, medan 67% 
inte höll med om det. Generellt skattade kandidaterna naturvetenskapliga påståenden lågt. 
Däremot skattades påståenden om huruvida ”överlevnad”, 54%, respektive ”reproduktion”, 
43%, var de yttersta drivkrafterna för människans handlingar relativt högt. På frågan om 
”meningen med livet” svarar 21% att livet är meningslöst ur ett universellt perspektiv medan 
6% finner sitt liv meningslöst med tanke på att de en gång ska dö. Vidare skattar 45% att det 
finns ett liv efter den fysiska döden. I undersökningen dras slutsatsen att det möjligtvis beror 
på utbildningens beskaffenhet, att livet värderas högt generellt, men förvånande i 
sammanhanget är paradoxen att det naturvetenskapliga som också är ett stort inslag skattas 
som mindre viktigt.  
Inga skillnader fanns i undersökningen gällande ålder, men däremot utbildningsnivån 
påverkade. I de tidigare terminerna lade kandidaterna mer vikt vid evolutionistiska och 
överlevnads/reproduktionsvärden samt naturlagar som grund för våra handlingar än vid senare 
terminer. Vidare ansåg de tidigare terminerna i högre grad att livet skulle ges företräde före 
livskvalitet, vilket avtog med längre utbildning. En fråga angående detta ställs i studien: ”Kan 
försteterminarna ha uppfattat att en evolutionistisk attityd eller världsbild är önskvärd på den 
medicinska högskolan? Eller har lärarna på gymnasiet ett annat budskap än lärarna på 
Karolinska Institutet?” Slutsatsen av undersökningen blir att blivande läkare har goda 
förutsättningar att anlägga fler perspektiv på sin värld, och att en tolerans för icke-
naturvetenskapliga metoder finns. Att som läkare bemöta patienter med högst skiftande 
världsbilder är vardag, och det blir då viktigt att medvetenheten är hög och synsättet flexibelt. 
I en senare enkät som gavs till kandidater på Karolinska Institutet på termin ett, tre, fem, sju 
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och elva visade det sig att 87% önskade mer undervisning i medicinsk psykologi och 
medicinsk etik.  Även medicinsk filosofi nämndes som önskemål av många. 
(Josephson, s.63-80) 
 
I en amerikansk studie från 2002 har man tittat på unga läkares upplevelser av att första 
gången ha givit dåliga nyheter till patienter eller anhöriga. Detta skedde genom en anonym 
enkät som delades ut till 213 nyligen påbörjade residents (ST-läkare) vid två 
universitetssjukhus i Boston. I enkäten behandlades bland annat vilka omständigheter som 
förelegat vid tillfället, hur upplevelsen såg ut samt deras uppfattning om hur man bäst 
tillgodogör sig kunskapen. 129 enkäter (61%) återkom med följande resultat. 73% av de 
tillfrågade hade lämnat tråkiga besked under sin kandidat- eller AT-tid. Av dessa hade 5% 
haft en handledare/överordnad med vid tillfället, medan 11% hade haft en lite högre utbildad 
läkarkandidat/AT-läkare med. 63% av de tillfrågade hade tidigare sett en handledare ge 
beskedet, vilket de uppfattat som stor hjälp i 96% av de egna senare fallen. Vid enkättillfället 
hade de flesta givit tråkiga besked mellan 5-20 gånger, endast 10% hade aldrig behövt göra 
det. 
Slutsatsen som dras i studien blir bland annat att de flesta interns (motsv.AT-läkare) frekvent 
delger patienter och anhöriga tråkiga besked, men trots liten erfarenhet verkar många inte få 
adekvat stöd och råd under de tidiga upplevelserna av detta. (Orlander et al) 
 
I en australiensisk studie från 2004 har man studerat interns uppfattning om sin egen 
kompetens och sitt självförtroende som läkare under det första året. I tidigare studier har 
resultaten pekat på att yngre läkare har gott självförtroende i att det klarar av sitt yrke, och det 
man nu vill göra i denna studie är att se om detta korrelerar med en objektiv bedömning av 
deras kunskap och färdigheter. 30 läkare var med i studien som genomfördes först med en 
enkät där skattning av det egna självförtroendet gjordes samt deras praktiska erfarenhet. 
Utifrån detta togs sju olika medicinska praktiska procedurer fram, vilka de 30 läkarna sedan 
utförde under överinseende av lärare/handledare.  
Resultatet av denna studie blev att det fanns en stor variation i den praktiska kompetensen 
bland läkarna. Det fanns ingen korrelation mellan den upplevda känslan av självförtroende 
och uppmätt kompetens. 
Slutsatsen dras utifrån studien att då inget samband mellan upplevd kompetens och faktisk 
kompetens föreligger, bör man mer uppmärksamma eget utförda procedurer i denna grupp. 
(Barnsley et al) 
 
Ytterligare en amerikansk studie (2002) har uppmärksammat interns perspektiv gällande 
receptutfärdande. Man har genom kvalitativa intervjuer talat med 10 interns i New South 
Wales, Australien. Respondenterna uttryckte ett antal parametrar som hjälpte dem att förbättra 
sitt agerande, samt ett antal parametrar som försvårade för dem. Resultatet blev bland annat 
att förbättrande omständigheter var lättillgängliga, uppdaterade lärare/handledare som hade 
tid; påpasslig, relevant och praktisk handledning (såsom ”bedside manners”); praktiska och 
välrenommerade verktyg (såsom generella lathundar) samt ett konstruktivt sätt från 
handledare vid fel som uppstått vid utfärdande av recept.  
Negativt påverkande parametrar var bland annat otillgängliga, fysiskt och mentalt frånvarande 
lärare/handledare(oftast seniora läkare); teoretisk, inkonsekvent och irrelevant handledning 
(såsom stora ronder eller föreläsningar); otillräckliga och svårhanterliga verktyg samt 
konfrontativt, anklagande sätt från handledare vid fel som uppstått vid utfärdande av recept. 
Utöver detta påverkade tidspressen, sjukhushierarkin samt den indirekta påverkan av 
läkemedelsföretagens preferenser negativt. 
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Slutsatsen i denna studie befinns vara att under den kritiska inlärningsperioden som intern, 
finns många påverkande krafter som potentiellt påverkar receptförskrivande både positivt och 
negativt. Man menar att studien ska belysa ytterligare en faktor i den omfattande inlärningen 
för en intern, och kan ligga till grund för en mer skräddarsydd utbildning i just detta för dem. 
(Pearson et al) 
 
I Sydney, Australien (2005) har man slutligen forskat på utbrändhet (burnout) och psykisk 
sjukdom hos nyutexaminerade läkare vid University of Sydney Graduate Medical Program. 
Man har velat utröna prevalensen för ovanstående hos läkarstuderande under sista året samt 
sedan se om det förändras under det första året som intern. Studien sträckte sig över 18 
månader (prospective longitudinal cohort study) med enkäter på utbrändhet (Maslach Burnout 
Inventory) och psykisk sjukdom (General Health Questionnaire) vid sex tillfällen. 110 
kandidater/läkare deltog. 
Resultatet av studien blev bland annat att genomsnittligt ökade risken för utbrändhet och 
psykisk sjukdom stadigt genom hela perioden. 
Slutsatsen blev följaktligen att internship (motsv. AT-perioden) fortlöpande är en stressfylld 
tid för läkarna trots de initiativ som tas för att motverka detta. Man menar vidare att det kan 
bli följder för både läkarna själva och patienterna de behandlar krävs fortsatt mer 
uppmärksamhet i frågan, inklusive speciella program utformade för att minska riskerna för 
utbrändhet och psykisk sjukdom. (Willcock et al)  
       
I Ann Fridners avhandling ”Karriärvägar och karriärmönster bland disputerade läkare och 
medicinare” (2004) kan bland annat läsas om olika förväntningar och erfarenheter från 
utbildningen hos svenska läkare under den senaste 20-årsperioden. Många har valt läkaryrket 
på grund av sitt naturvetenskapliga/biologiska intresse eller för att läkaryrket medför hög 
status. En av de främsta anledningarna till att välja läkaryrket var dock den människovårdande 
faktorn, den grundläggande idén att vilja hjälpa sina medmänniskor. Vidare följer att många 
läkare i de senare stadierna av utbildningen och även i yrkeslivet kom att känna en besvikelse 
över det faktum att vården idag oftare kommer att handla om förvaring av äldre människor, att 
akuterna är fulla av patienter som inte behöver den behandling som i första hand ska ges där 
utan en annan, samt att resurserna är otillräckliga på många punkter. En av slutsatserna av 
detta blev bland annat att vissa läkare vände sig till forskargärningen istället, för att undvika 
lojalitetskonflikten med patienter och anhöriga. (Fridner, s.78)   
 
Lagar och föreskrifter 
I Socialstyrelsens Tjänstgöringsbok för AT-läkare (-03) finns de föreskrifter ur 
Socialstyrelsens författningssamling som är nationellt gällande sedan mars -99 enligt 3 kap. 2 
§ förordningen (1998:1513) Socialtjänstlagen. Häri beskrivs vad tjänstgöringen skall 
innehålla, tjänstgöringsintyg samt målbeskrivning för AT-läkare. Här finns också information 
om tillvägagångssätt vid kunskapsprov, ansökan om legitimation och praktiska anvisningar. 
En detaljerad beskrivning av vad AT-läkaren ska behärska finns för varje block. 
Föreskrifterna är bindande regler, medan allmänna råd i skriften är att betrakta som 
rekommendationer.  
 
I föreskrifterna står bland annat att läsa om Ledarskap och utvecklingsarbete att AT-läkaren 
ska ha möjlighet att regelbundet medverka och delta i arbetsledning och 
kompetensutveckling, samt ska utveckla sin förmåga att självständigt söka kunskap och 
problemlösning. Tillfälle till fördjupad reflektion om den egna rollen genom diskussion och 
erfarenhetsutbyte ska också regelbundet ingå. 



 12 

Om Teoretisk utbildning uttrycks att AT-läkaren parallellt med arbetet ska beredas möjlighet 
att delta i utbildning, kurser och konferenser vilket ska bestämmas i samråd med handledaren.  
I avsnittet Generell handlingsplan uttrycks att arbetsgivaren ska utforma en generell 
handlingsplan för AT-tjänsten, där målbeskrivningen från föreskrifterna skall beaktas. 
Om Handledning står att den ska fullgöras dels av en specialistläkare under varje avsnitt 
(personlig handledare), dels av en annan befattningshavare med övergripande ansvar 
(huvudhandledare). En individuell handlingsplan ska snarast efter anställning utformas i 
samråd med AT-läkaren, kontinuitet eftersträvas i kontakten.  
I Uppfyllelse av målbeskrivningen befästs att AT-läkaren efter utbildning ska ha god förmåga 
att självständigt och med säkerhet kunna utföra medicinska basrutiner samt ha förvärvat ett 
terapeutiskt förhållningssätt vari ingår förmåga till helhetssyn och god patientkontakt. Etiska 
värderingar nämns, samt att AT-läkaren ska ha fått insyn i sin egen kompetens med 
möjligheter och begränsningar. (bilaga 2, föreskrifter ur Tjänstgöringsbok...) 
 
SYLF är sammanhörande med Läkarförbundet och koncentrerar sin verksamhet till AT- 
läkare och underläkare. De skickar vartannat år ut en enkät till verksamma AT-läkare med 
frågor gällande tjänsten. (bilaga*) Via detta sammanställer man bland annat en rankinglista 
över de sjukhus i Sverige som tillhandahåller AT-utbildning, rankad av AT-läkarna själva där 
de fått betygsätta det egna sjukhuset. På SYLFs hemsida finns 65 sjukhus med på listan, och 
Stockholmssjukhusen placerar sig enligt följande- 
 
nr. 52 Karolinska Universitetssjukhuset (KS) 
nr. 52 Södersjukhuset (SÖS)  
nr. 56 Danderyds Sjukhus (DS)     
nr. 61 St. Görans Sjukhus (StG) 
 
 
S y f t e  o  f r å g e s t ä l l n i n g 
Syftet med denna uppsats är att belysa och kartlägga hur AT-läkare i Stockholm upplever sin 
arbetssituation. 
Vad anser AT-läkarna om sina tjänster i Stockholm? 
Hur skapar AT-läkarna sina yrkesroller och hur bemöter de patienterna? 
Finns möjligheter att påverka innehållet i den egna AT-tjänsttiden?  
 
 
M e t o d 
För att kunna få tag i AT-läkare i dåvarande tjänst togs kontakt med Läkarförbundet, vilka 
hänvisade till SYLF. Via dem fick jag en maillista till anställda AT-läkare på SöS, DS och 
KS. Ett kort informationsbrev (se bilaga) om uppsatsen och villkor för deltagande sattes 
samman och skickades ut, vilket genererade ca 15 positiva svar, några från sjukhus dit jag inte 
skickat förfrågan, detta beroende på att AT-läkarna meddelade varandra. I brådskande 
december var det sedan åtta som kom att bli tillgängliga för uppsatsen.  
Deltagare och urval: 
8 AT-läkare har deltagit i studien, 6 kvinnor och 2 män. Åldersmässigt ligger dessa i spannet 
27-42 år med en medelålder på 31 år. Deltagarna kommer från tre av sjukhusen med 
fördelningen DS; 2 st, Huddinge; 1 st, samt SöS; 6 st. Vidare har forskningsartiklar från 
Internet, en doktorsavhandling samt Socialstyrelsens lagar och regler för AT-tjänst använts.   
Datainsamling och procedur: 
Faktainsamlingsmetoden har varit halvstrukturerade intervjuer (intervjuguiden bilaga) 
inspelade på minidisc, varje intervju tog cirka en timme i anspråk. Intervjuerna är i huvudsak 
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gjorde på respektive AT-läkares arbetsplats i avskilt rum, två intervjuer är gjorda i cafémiljö, 
en i läkarens hem. Ungefär hälften av intervjuerna är gjorda under arbetstid.  
Litteratursökningen har förutom via befintlig grundlitteratur och handledartips mestadels 
försiggått på Internet med sökorden ”AT(-läkare)”, ”AT-tjänst” ”interns”, ”internship”. 
Analys: 
Varje intervju skrevs ut (sammantaget 75 sidor) och placerades in i dataprogrammet 
OpenCode (version 2.1 June 2001, freeware, Umeå Universitet). Detta program underlättar 
och sammanställer kodning av materialet efter nyckelord som väljs ur texten. Efter hand när 
alla intervjuer var inskrivna delades nyckelorden upp i ett antal olika kategorier, som 
”känslomässigt”, ”miljömässigt” eller ”praktiskt” som exempel. Citaten där nyckelorden 
förekommit lades till i sin helhet för att sedan kunna överblicka antalet uttalanden med samma 
inriktning. Ur detta material valdes sedan tio parametrar att utgå ifrån vid 
resultatbearbetningen.   
 
 
R e s u l t a t 
Följande parametrar valdes för att skapa en överblick över delar av AT-läkarnas vardag. De 
behandlar både känslomässiga och mer praktiska aspekter, men är alla fokuserade på 
respondenternas upplevelse av omständigheterna.  
 
 

 
De tre uppdelningar som gjorts i modellen är utifrån AT-läkarnas inre upplevelser, 
upplevelsen av yrkesrollen samt de yttre krav och omständigheter som påverkar. Dessa tre är 
att betrakta som huvudområden, nedan följer mer ingående resultat om de enskilda 
parametrarna.  
 
 
Obehag 

Obehag 
Stress 
Behov 

 

Jargong/kultur 
Bemötande/kommentarer 
Feedback 
Handledning 

 

Ansvar 
Kompetens 
Coping/agerande 
 

AT-läkaren: 
upplevelser 
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Obehagliga situationer beskrivs som vardag för flertalet respondenter. Detta kan menas vara 
en del av läkaryrket, men här koncentreras på de situationer som huvudsakligen kan härröras 
till den specifika upplevelsen av att vara just i AT-läkarsitsen.  
 
Ett flertal situationer där obehag upplevts är där AT-läkaren känt sig ensam eller lämnad utan 
handledning, ofta på akutmottagning eller under nattjour. På vissa placeringar mer än andra 
upplevs obehag, knutna till formen på specialiteten de är i. Respondenterna beskriver 
kirurgplaceringen som särskilt problematisk då den operativa specialiteten gör att handledare 
är frånvarande i högre grad än vid andra specialiteter, och obehaget då kommer att bestå 
mycket i ensamhetskänslor och rädsla för att inte klara av förväntningarna som uppkommer 
på AT-läkarens roll i de fallen. 

”min handledare på kirurgen, då var jag placerad en vecka med honom på 
akuten, en nattjoursvecka. Men då har han ju så fruktansvärt mycket att göra, att 
springa runt på huset eller stå och operera liksom, då kände jag att då stod jag 
väldigt själv där nere på akuten. Och han är ju så stressad så han hinner inte med 
att handleda mig, utan han måste ju göra sina saker och även om jag försökte 
vända mig till honom så...han hann helt enkelt inte.” 
 ”om man går med nån, en ST-läkare, så har ju de världens strid att hinna 
operera så mycket som möjligt och då kanske de gör det på natten, passar på- de 
vill ju gärna operera istället för att vara på akuten och när de går iväg så är man 
själv.” 
”Där man inte hittar nån man kan få hjälp av. Där är nog ett exempel som jag 
som AT-läkare känner obehag. Just kopplat till det. Och då...det har ju hänt några 
gånger framförallt på avdelning då , eller att patienter har behövt lida extra länge 
för att man behövt svansa efter nån på akuten som för tillfället inte har tid.” 
”...när jag inte ens lyckades undersöka honom för han hade så ont att han inte 
kunde lägga sig på britsen och avgöra hur akut är det här- och jag var ensam på 
akuten och det var ingen i närheten, just så där.”  

 
Patientkontakten kan väcka obehag eller rädsla, då hot förekommer eller AT-läkarens 
begränsade erfarenhet sätts i fokus. Respondenterna menar att det ingår i AT-tjänsten att få se 
en stor mängd patienter för erfarenhetens och handläggningsvanans skull vilket de generellt 
uppskattar, men det innebär också att de kommer att möta många patienter i utsatta lägen 
genom kvälls- och helgjourer.  

”Ja...det var ett läge när man är jour på psyk, då är man ensam jour på huset, 
man sköter alltså hela sjukhuset, och då skulle jag gå ner och bedöma en patient 
som var aggressiv och påtänd på akuten. Och han hotade mig till livet flera 
gånger, det tyckte jag var obehagligt. Han var inte fysiskt våldsam, men verbalt 
väldigt våldsam./.../ alltså de andra, sjuksköterskorna och de andra läkarna på 
akuten, de kastade liksom in mig i rummet och ”lös det här nu”. ”Nu är du 
psykjour, nu får du fixa det här”. Och jag kände att det var inte riktigt...det var 
inte okej.”  
”Det tycker jag är jättejobbigt. En del säger att ”det är en utmaning, att få till det 
där mötet”, få patienten nöjd, men jag tycker bara det är jobbigt för de blir ju 
asförbannade.” 
”Och när de varit sjukskrivna ett tag och man säger att ”nu är det dags att 
komma tillbaka, nu kan du vara sjukskriven 75% och jobba 25%”, då sitter de 
och hotar med att ta livet av sig, det är jättevanligt.”  
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Osäkerheten om den egna kompetensen i kombination med de eventuella svårigheterna att få 
hjälp kan skapa obehag. Respondenterna beskriver att diskrepansen mellan den egna 
osäkerheten och mindre erfarenheten ställd emot kraven på att vara effektiv, kunnig och snabb 
ger en tveksamhet. Det förekommer en balansgång där det inte känns bekvämt att fråga vare 
sig för mycket eller för lite. Oron för att göra fel förekommer, för både den egna personens 
skull gällande anseendet och kompetensen samt för patientens hälsas skull. 

”Och så ser man framförallt på medicin hur den där högen med opåtittade 
patienter växer och man kommer ingen vart med dem man har. Då hamnar man i 
en negativ stresscykel så att säga. Och sen...så känner man sig dum, och sen så 
vill man inte fråga.” 
...jag kände en klump i halsen varje gång jag gick in på medicinakuten, jag 
gillade INTE att vara där...när jag väl är där så rullar det på, men jag är rädd för 
det där...jag är inte bra på att hantera när det går snabbt och är en fråga om liv 
och död, och det är det väl kanske inte så jätteofta, men det här oförutsedda, att 
man inte vet hur dagen ska se ut, att man bara ska veta hur man ska göra 
liksom...” 
”Man har inte diskuterat det, men förmodligen, om jag gjorde nåt fel, skulle jag 
ABSOLUT inte säga nåt förrän jag verkligen visste att jag var tvungen att säga 
det. Att det verkligen var kört.” 

 
Känslan av att vara ny kan också bidra till obehag då AT-läkarna befinner sig i en 
beroendesituation mot överläkare/handledare på placeringen. Att bli osams eller oense med en 
auktoritet på området som senare också ska bedöma arbetsinsatsen, eller känna att 
personkemin uteblir dem emellan är något som flera respondenter känt som svårt att hantera. I 
samband med detta tillkommer också faktumet att AT-läkaren är tillfällig gäst på placeringen 
och snart utbytt, varpå någon respondent uttryckt ett antagande om att han/hon då faller 
utanför kollegiet som skulle kunna hålla varandra om ryggen om en meningsskiljaktighet 
skulle inträffa. AT-läkarna har ingen naturlig plats bland arbetskamraterna genom de korta 
placeringstiderna. 
 
 
Stress 
En stressig tillvaro beskrivs i huvudsak på kirurg- och medicinplaceringarna, där 
akutplacering förekommer i hög grad, men även avdelningsarbetet upplevs på vissa ställen 
stressande. Att hamna i situationen där AT-läkaren är en blandning av ny på 
avdelningen/akuten samtidigt som han/hon är den enda med befogenhet att ta ett akut beslut, 
kan medföra att ansvarspositionen gentemot annan personal ställs på sin spets.   

”Och i akutrummet, där patienterna är dåliga, där blir ju även dom 
(sjuksköterskorna, undersköterskorna) stressade, och då när doktorn är AT-läkare 
där som ”ja, jag vet inte...” och dom ”vad ska vi göra!? Vilka prover ska vi ta, 
ska vi kalla på nån annan?!” Och så ”ja...jag vet inte, jag måste fråga nån...” och 
så där, då är det ju många som får skit. Och upplever många som jobbigt. Det 
händer alltför ofta för att folk ska tycka att det är jätteobehagligt.” 

 
På akutmottagning eller intensivvårdsavdelning exempelvis finns en tendens att ofta stressa då 
det alltid finns patienter på väg in och snabbhet i handläggningen verkar vara uppskattat. 
Dock finns inga naturliga avlösningssystem där tid frigörs för raster, vilket på placeringar 
med hög patienttäthet kan medföra att det är svårt att tillgodose de egna behoven. Enligt 
utsago finns också tendens att obetalt arbeta över då det anses som att arbetsbördan är orimlig. 
Stress rapporteras även hos de respondenter som tycker om den sortens uppgifter och 
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arbetsmiljö, att även om det är lustfyllt att arbeta så i perioder kan det skapa en stressreaktion 
som inte är det.   

”Att jag inte själv unnar mig raster för att jag har så mycket att göra. Jag ska 
jobba, jobba, jobba bara...” 
”...tar sig en kaffe och så går man ut på akuten, och då vid tio är det tjockt 
liksom. Från dess och till man går hem är det fullt ös. Fast jag gillar ju lite det 
också...känna att jag jobbar hårt och har mycket att göra, gillade att vara på 
akuten och gillade att vara i akutrummet när det kom larm...jag tycket det gav mig 
mycket och man känner att man blir bättre och bättre snabbt faktiskt.” 

 
 
Ansvar 
Respondenterna återkommer till HSAN gällande ansvarsproblematiken. En viss osäkerhet om 
vem som skulle bära ansvaret fullt ut i en utsatt situation finns beroende på omständigheter, 
men respondenterna beskriver att egna beslut och bedömningar är enkom deras ansvar såvida 
de inte vidtalat handledare eller annan auktoritet vid tvekan. Vissa uttrycker en oro över att 
hamna i en situation där man har svårt att bedöma problematiken, då respondenterna själva 
måste besluta om handledning är nödvändig eller ej. Incidentrapporter förekommer, så även 
berättelser om AT-läkare som blivit prickade av HSAN, och oro rapporteras över att ingen 
skulle sluta upp bakom respondenten om problem skulle uppstå. Likaså beskriver vissa 
respondenter att systemet kan framkalla säkerhetsbrister i de fall där kombinationen lite 
handledning/dålig kompetensinsikt förekommer. Flertalet respondenter beskriver också en 
slitning mellan känslan av att behöva hjälp och känslan av att inte verka inkompetent. Det 
finns en pendling mellan att ständigt kliva fram och ta snabba beslut och att kliva tillbaka och 
släppa igen för att bli lärlingen igen. Att det finns ett krav på att vara självständig och arbeta 
med ansvar för sina handlingar samtidigt som det finns en utsatthet i granskandet av 
handledarna beskrivs som både stressande och lugnande beroende på situation och 
personkemi med den överordnade.  

”jag prioriterar liksom att det ska gå undan, att patienterna inte ska behöva vänta 
så länge. Och då tummar jag ju på säkerheten.” 
”...det kan vara lite farligt också, för de som kanske inte har insikten om att det 
här inte var rätt- att de inte fattat att man kan göra fel här- det är ju riktigt farligt. 
Och det händer läskiga grejer med AT-läkare som inte är kompetenta men som 
ändå sköter det själva.” 
”Plus det där att det är så psykologiskt jobbigt också, sån psykisk press att känna 
att man kanske gör nånting fel, snart gör jag nånting fel, närsomhelst...varje gång 
man öppnar postfacket tänker man att ”Gud, ligger det nånting där nu?” Nån 
anmälan eller nånting...” 

 
Positivt är dock att flertalet respondenter menar att i riktigt svåra lägen finns hjälp och 
handledning att tillgå, även om det kan kräva insikt och mod ibland att kräva den. Problem 
uppstår snarare när tidsbristen är stor eller när problematiken är svårbedömd.  

”Jag måste liksom testa mig fram också. Det är klart, man får ju inte göra några 
riktiga tavlor liksom, och försätta patienterna i livsfara, men det händer ju inte...i 
de skarpa lägena, där står man ju inte själv.”  
”Och sen, är det en allvarlig frågeställning, en dramatisk frågeställning, finns det 
alltid möjlighet ändå, det gör det. Man är aldrig helt ensam på SÖS. Man kan 
vara mer eller mindre ensam men aldrig helt ensam.” 
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Kompetens 
Samtliga respondenter har vikarierat i genomsnitt ett år innan de påbörjat AT-tjänsten, något 
som är mer eller mindre nödvändigt för att få en tjänst i Stockholm. Således har alla 
erfarenhet av läkaryrket redan innan, av varierande karaktär. Uppfattningen om den egna 
kompetensen är varierande från respondent till respondent, men också beroende på vilken 
placering som är i fråga. Återigen är akutmottagningar av varierande typ ett område där 
respondenterna kan komma att tvivla på sin kompetens. I mindre utsatta lägen tror sig de 
flesta respondenterna kunna finna stöd i litteratur, på nätet eller hos kollegor, men några 
beskriver att just snabba beslut och bedömningar kan vara svåra.  
För andra kan patientkontakten vara problematisk, något som inte sägs vara särskilt 
prioriterad på grundutbildningen. Behovet av samtalsvana och stöd i dylika situationer påvisas 
av flera respondenter. Detta blir också tydligt när respondenterna talar om vilka 
patientgrupper som känns svårast eller mest obehagliga att hantera- påverkade personer, 
aggressiva personer, i viss mån människor med annan kultur och språk samt barn. Alla dessa 
grupper kan tänkas vara svåra att få välfungerande kontakt med, och just dessa grupper tas 
upp som obehagliga, bland alla andra patientkategorier som tänkbart kan framkalla obehag 
eller stress. Inom AT-tjänstens ram ska det också ingå en möjlighet att utveckla vanan med 
patienter på det sociala planet. Enligt vissa respondenter är grundutbildningen begränsad inom 
detta område, och behovet finns. AT-tjänsten, menar flera respondenter, är delvis till för att 
skaffa sig den vanan genom de många patientmötena som ingår, men förutom den praktiska 
erfarenheten finns begränsad eller ingen möjlighet att öva sig på mer neutral mark än i skarpt 
läge.  

”...göra rätt undersökningar och sticka nål hit och dit...alltså, det där är ganska 
snabbt att lära sig, men det här att prata med patienterna och förmedla 
information på ett bra sätt och att ta till sig patientens frågor på ett bra sätt, det 
är ju skitsvårt. Det är det som är det svåra. Och det där får man knappt NÅN 
handledning eller utbildning i, det är man helt orustad för.” 

 
Generellt uttrycker respondenterna att det inledande vikariatet innan AT-tjänst skapar 
trygghet om kompetens, det område man vikarierat inom blir ofta ett man känner sig hemma i 
och föredrar senare under AT-tiden.  
Det finns en önskan hos flertalet respondenter om att framstå som kompetent, duktig, 
ansvarsfull och stark. Detta tenderar att inte i första hand bero på konkurrens med andra AT-
läkare, snarare torde denna önskan komma ur anonymitetsperspektivet, att respondenterna vill 
bli sedda som en egen uppskattad person och läkare.    

”Ja...alltså jag vill ju vara duktig liksom, jag vill gärna vara duktig.” 
 
AT-tjänsten ska skilja sig från andra underläkartjänster bland annat genom avsatt tid till 
utbildningar, föreläsningar och egen inläsning av material, men detta menar respondenterna i 
vissa fall är snart sett omöjligt att få, och andra fall kan medföra att obetald arbetstid måste 
komma i fråga om tid ska kunna frigöras. I ett fåtal fall beskriver respondenterna att de kunnat 
utnyttja tiden till annan kompetensutveckling än den rena tjänstgöringen.   

”Sen har man ju hört om kolleger på andra orter som har dom här, en 
eftermiddag i veckan för inlärning som man ska ha va, men det är ju på SÖS en 
fantasi-utopi liksom. Det får man göra på fritiden i så fall.”  
”Jag har varit engagerad utanför också, i Läkarsällskapet till exempel, och det 
har inte varit nåt problem att trixa så att jag har kunnat gå ifrån och sådär. Jag 
vet att den diskussionen har varit uppe och att det låtit så, men för mig har det 
löst sig.” 
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”Alltså på akuten kan du över huvud taget inte lämna! Det är bara att glömma all 
utbildning, det är idiotiskt men så är det. Dom säger att man har rätt till 
utbildning men i praktiken kan du inte lämna akuten för det blir liksom tomt, det 
blir tio timmars väntetid, det går inte.” 

 
 
Bemötande/kommentarer 
Bemötande från handledare (andra läkare) i det vardagliga arbetet verkar mestadels handla om 
den rent medicinska handledningen då tiden är knapp. På frågan om respondenterna ändå kan 
uttrycka eventuell stress eller obehag inför sin situation menar de att bemötandet ofta består i 
en jämförelse med tidigare förhållanden inom läkaryrket, en omvänd uppmuntran som ligger i 
att det är bättre för er nu än vad det varit tidigare. Detta menar respondenterna är föga 
hjälpsamt, samt att denna typ av bemötande snarare stryper vidare kommunikation i ämnet än 
ökar den. En känsla av att ha blivit milt reprimerad uppstår, då ”det är lika för alla, det är 
ingen ide att klaga, jag klarade ju av det” antyds. 

”För säger man nånting säger de andra ju ALLTID att ”jamen, du skulle sett hur 
det var förr, då var det ännu värre!”” 
”Nej. Utan ”jo det är jobbigt, och hej och hå vad jag jobbade de första tjugo åren 
i mitt liv och jag gick jour jämt och så är det för dig också, lycka till!”. (skrattar) 
Det får man höra ofta hos överläkare, att ”när jag var AT-läkare, oj oj oj...då 
jobbade jag jämt”, så säger de jämt.” 
 

Från andra personalgrupper inom sjukhuset beskrivs också ofta ett specifikt bemötande emot 
AT-läkarna. Då AT-läkarna frekvent flyttas runt tenderar de att bli mer av en grupp än en 
individ, där annan personal inledningsvis kan ha ett allmänt bemötande. Denna svårighet att 
skapa sig en egen personlig roll menar flera respondenter är vanlig, särskilt på 
Stockholmssjukhusen. Man menar att ute i landet på mindre sjukhus blir AT-läkaren mer 
tydlig som individ. 

”Det finns nån sorts hierarki där AT-läkarna står väldigt lågt, sjuksköterskorna 
kan alltid skälla på AT-läkarna... (skrattar)”  
”...dom är jättevana att det kommer läkare som går sin första dag liksom. Det är 
inget konstigt i deras perspektiv. Jag var rädd att jag inte skulle kunna leva upp 
till deras förväntningar, men sen insåg jag att dom kan anpassa sig till vem man 
är och det finns tillräckligt med andra kompetenta människor där nere som kan 
stötta upp om man mot förmodan inte kan leva upp till förväntningarna på egen 
hand.” 

 
Bemötande angående arbetsförhållanden som är mer generella för alla yrkesgrupper såsom 
graviditet, föräldraledighet, arbetstider etcetera beskrivs som skiftande. Flera respondenter 
menar att AT-tjänstgöring är ett sätt för sjukhusen att fylla jourlinjerna, där AT-läkarna är den 
billigaste arbetskraften, och därför känner att det på vissa placeringar inte är helt 
oproblematiskt att det uppstår personliga behov eller förutsättningar.     

”ja, jo, man har ju rätt att jobba deltid, men det är schematekniskt svårt, så alla 
ni som har barn, vi rekommenderar att ni jobbar heltid för det blir så jobbigt 
annars”. Så kan dom säga.” 
”Lite sådär att ”vi vet, ni jobbar ju väldigt många timmar där på natten och det 
är ju inte riktigt lagligt, fackmässigt, men det är jättesvårt att ändra på, så det går 
ju inte...” Alltså..! (skrattar) Dom lyssnar, men det händer inte så mycket.” 
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”...då fick jag synpunkter på att jag var hemma för mycket när jag var hemma de 
där tio dagarna i samband med förlossningen. Så det är...där var det tufft. Där 
fick man inte vara hemma. Tyckte dom.” 
”på ortopeden när jag ringde till exempel, säger sekreteraren: ”Jaha. Det är 
aldrig nån som har ringt och VAB:at förut. Jag vet inte vad jag ska göra”. ”Det 
kan ju inte vara möjligt”, sa jag, ”alla AT-läkare, nån måste ju ha...” ”Nej”, sa 
hon. Och det är ju så på akuten, att om man ringer och är sjuk, säger de direkt, 
”kommer du imorgon?” Hur ska man kunna veta det..? Inte liksom ”trist att du är 
sjuk, krya på dig” utan kom tillbaka...” 

 
 
Jargong/kultur 
Även bland AT-läkarna själva skapas en kultur kring läkaryrket, specialiteterna, kollegerna 
och uppgifterna. Denna typ av muntlig tradition kolleger emellan verkar vara vanlig, 
”lunchrums- och fikadiskussioner” tenderar att stå för en stor del av informationen runt AT-
läkarnas vardag. Vad man kan vänta sig, hur erfarna upplevelser tolkas och jämföranden av 
vardagen verkar i hög grad tillgodoses vid sådana tillfällen, där man stöttar, hjälper, skojar 
och klagar. Denna peer-kultur uppskattas av respondenterna, och man menar att även andra 
personalgrupper inom sjukhusvärlden använder sig av detta system i sina egna grupper. Ett 
fåtal respondenter menar också att denna kultur skapar en konkurrens och en ”kaxig” 
stämning AT-läkare emellan, där man mäter sin styrka gentemot andra.   
Respondenterna menar också att man inom AT-grupperingarna skiljer ut sig gentemot de 
andra grupperna, exempelvis såsom vissa äldre läkares attityder till yrket som ett kall eller ett 
yrke för supermänniskor- man menar att ”så är inte vi”, ”vår generation är annorlunda”. 
Således samordnar AT-gruppen sin egen påståendevärld, där man tenderar att vilja skapa sig 
en särskiljd kontext. Respondenterna talar om arbetet som ett lärlingsyrke, dock tenderar man 
att inte tala mycket om handledare/överläkare som förebilder, snarare det omvända där man 
genom dem lär sig hur man inte själv vill bli och uppträda. Feedback, som det enligt 
respondenterna generellt är för lite av, diskuterar en respondent kring i termer av Jantelagen. 
Tanken är då att det inte är vanligt med återkoppling i någon form, då läkaryrket är behäftat 
med en ambitions- och klara-sig-själv-känsla, där det antas att det är en självklarhet att man 
klarar av allt utan att behöva få uppskattning för det.  
I viss grad förekommer också antaganden, där AT-läkarna skapar och plockar upp påståenden 
och förutsättningar. Respondenterna tänker sig scenarier där tidigare erfarenheter och farhågor 
blandas, vilket kan styra deras ageranden. Denna typ av tyst överenskommelse av hur 
verkligheten ser ut undgår ibland att bli reformerad då handledning och mod/ork att 
ifrågasätta kan saknas. Man antar att man borde veta bättre själv och då vågar man inget säga, 
att det ändå inte finns någon som lyssnar eller att det ändå inte spelar någon roll vad man 
säger då ingen förändring sker. Detta tenderar att föda en obenägenhet till förändring hos AT-
läkarna, där respondenterna beskriver sin sits som lågt i hierarkin. Man ironiserar ibland över 
arbetsförhållanden och synen på AT-läkare, egen och andras, där en dubbelhet beskrivs, en 
pendling mellan galghumor och trött uppgivenhet inför AT-läkarnas verklighet.  

”...eller det är ju så här att man kan ju absolut inte ringa bakjouren för då skulle 
man ju liksom bli utskrattad, du vet, det gör man bara inte...man ringer inte 
bakjouren, men skulle det skita sig och man INTE ringt bakjouren, då är det ju 
mitt ansvar..” 
”Fast vi är ju inte experter på hälsa, vi är experter på sjukdom...” 
”Vi blir skolade i att ”doktorer blir inte sjuka”. (skrattar) Patienterna är sjuka, 
doktorerna är inte sjuka, och vi mår inte dåligt...” 
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Feedback  
Feedback i form av muntlig eller skriftlig återkoppling, direkt på plats eller efter avslutad 
placering eller block är enligt samtliga respondenter i de flesta fall av för generell kvalitet 
samt för lite. I det dagliga arbetet där feedback önskas på direkt utfört arbete, kan det utebli på 
grund av att AT-läkarna oftast genomför många behandlingar och procedurer på egen hand 
vilket aldrig ses av handledaren vilket medför svårigheter. Tidsbrist för alla inblandade 
benämns som en orsak till detta, att självständigt arbete premieras och är en del av AT-
tjänsten är en annan. Dock menar vissa respondenter att de stickprov som görs kunde komma 
oftare och avsättas mer tid till. Feedback från huvudhandledaren menas utebli av liknande 
skäl, AT-läkare och handledare ses kanske inte över huvud taget i arbetet och respondenterna 
upplever i vissa fall att handledaren inte då hört sig för om AT-läkaren i fråga heller vilket 
annars kunde vara en utväg.  
Ett utvärderingssystem finns på vissa sjukhus, där huvudhandledaren fyller i ett antal sidor 
och poängsätter AT-läkaren. Respondenterna upplever i vissa fall att dessa blad inte används 
fullt ut utan mer är av regelmässiga skäl då feedback ändå givits generellt (medelpoäng rakt 
igenom och inga individuella kommentarer).  
Feedback kan ibland ges från andra personalgrupper vilket respondenterna uppskattar, ofta 
blir det dock i form av en generell kommentar om hela arbetspasset. Vidare kan 
patientgruppen ge feedback i form av kommentarer eller tackbrev eller dylikt. 
Man efterlyser mer individuell feedback och framför allt- oftare, både av positiv och negativ 
karaktär. En respondent beskriver att effekten av när man varken får veta vad man är riktigt 
dålig på eller får bekräftat det man är bra på, blir att den personliga inlärningen blir mycket 
svårare och man kan ha oroat sig i onödan för vissa moment. 
Det beskrivs också som känslomässigt betungande att feedback sällan kommer, då yrket 
ibland upplevs som påfrestande av olika skäl. Respondenterna talar generellt om hur mycket 
det kan betyda med direktåterkoppling på specifika moment, både för självkänsla och 
utveckling, samt att avslutande samtal när en placering är slut likaledes uppskattas för 
personens utveckling, avslutning och fortsättningen till nästa steg.  

”...man behöver ju höra det...”Gud vad du var duktig inatt”, liksom...men det är 
nästan aldrig nån som säger.” 
”Istället för avslutande samtal, han hade ändå varit min handledare i tre 
månader, så fick jag en post-it-lapp på ett papper i mitt fack/.../och så stod det så 
här: ”Du är godkänd!” och så snedstreck och så hans namn. Det var liksom...(vi 
skrattar) det var avskeds...hälsningen från medicin och egentligen hela SÖS för 
det var min sista dag där på SÖS. Jag sparade faktiskt den där post-it-lappen.” 
”Och det finns ett utvärderingslappssystem som man fyller i under placeringen, 
att man har varit där och vad man gjort och så, men det fylls bara i liksom ”har 
varit här, godkänd, godkänd, så, såg bra ut”. Men ingen längre 
utvärdering./.../Lappen är för att socialstyrelsen har sagt att man ska ha feedback 
och facket också.” 
”-Ja...om man gör saker och ting som man inte är riktigt säker på att man klarar 
av, så ger det en kick för självkänslan, för att vi är ju helt svältfödda på positiv 
feedback, alltså det får vi ju aldrig. Eftersom vi bara är en i mängden. Och då är 
det väl ett sätt att få bekräftelse, att man känner själv att man klarar faktiskt det 
här. Istället för att man har kolleger som klappar en på axeln och säger att ”det 
här gjorde du bra”.  
”-Ja, det är det också. Man biter ihop liksom...och som jag sa, förut, positiv 
feedback, det får man ju liksom inte. Ingen som säger ”det där det gjorde du bra 
U, du skötte både nattjouren OCH ECT-behandlingen”, men...nej.” 



 21 

 
 
Handledning 
Det förekommer två typer av handledning under AT-tjänsten. Dels finns en huvudhandledare 
som har ansvaret för AT-läkaren under ett helt block med vilken man ska ha regelbundna 
handledarträffar, samt handledare som utgörs av specialister eller överläkare som arbetar 
samma skift som AT-läkaren och ska bistå med den dagliga medicinska handledningen. 
Huvudhandledningen beskriver respondenterna som skiftande, båda ytterligheterna 
förekommer, det vill säga ingen handledarträff alls på hela tiden till bra kontakt där 
samtalsklimat och stöd uppskattades mycket.    

”De har ju ingen utbildning på att handleda, så de...gör ju inte det.” 
”Hon kom med mycket tips och hon frågade också hur det var med mig 
personligen, om jag var stressad, hon ställde direkta frågor. Sen diskuterade vi 
mycket kring det, den faktiska situationen och pratade om alternativ. Sen sa hon 
att när det blir för mycket jobbar man inte mer, utan man tar ett steg tillbaka och 
backar, gör nåt annat, pratar med nån annan och så får patienten vänta.” 
 

I den dagliga handledningen beskriver respondenterna att det i de allra flesta fall är så att de 
söker handledning när de anser sig behöva den, ett fåtal handledare kan uppsöka AT-läkarna 
och höra sig för hur arbetet fortgår. Enligt respondenterna existerar denna första typ av 
handledare oftast, medan det också kan vara så att vissa handledare befinner sig i ytterligheten 
åt andra hållet, det vill säga inte lämnar något eget ansvar alls. En medelväg menar 
respondenterna är det optimala, en handledare som är tillgänglig, kommer när respondenten 
vill och ibland kommer in och följer med i vissa delar för uppsikt och stöd. Ensamheten och 
ovetskapen om det kommer att kunna komma någon när respondenten ringer eller vill ha hjälp 
uppfattar många som stressande, en känsla av övergivenhet.  

 ”...det finns ju så lite tid till handledning, så de säger att ”du kan ju börja lite 
själv” och sen får man trixa ihop det på egen hand i alla fall. Det är så det brukar 
sluta.” 
”det finns ju en bakjour men dom är ju hemma generellt och kan inte komma ner 
och titta, men visst man kan ju ringa och fråga dom, det kan man alltid göra. Jag 
har inte gjort det nån gång, men det tror jag, det kan man ju göra. Men oftast är 
den som är på huset...även om dom står upptagna på operation så är det nåt 
brådskande kan dom ibland lämna operation eller så kan dom ju svara på 
frågorna även om dom inte kommer ifrån så att säga.” 
”...då kontaktar jag min handledare, överläkare, bakjour, som står och opererar 
och kan inte komma ner till akuten.” 
”Och det väckte ju väldigt mycket känslor/.../...ja, det var jättemycket runt en sån 
händelse, och då var jag helt själv och hade ingen att ringa och prata med 
liksom...” 

 
Vad respondenterna kan förvänta sig av handledningen torde inte vara helt klart, då den 
verkar skifta betydligt med respektive handledare. Ett enhetligt bemötande förekommer inte 
vilket skapar olika förväntningar och förhoppningar om hur handledningen bör gestalta sig. 
Vissa respondenter menar att då AT-tjänsten är en utbildningstjänst bör handledning vara mer 
i fokus, med andra menar att AT-tjänsten i första hand är ett jobb, en anställning där man får 
lön och ska prestera. Hur sjukhusen ställer sig i frågan är enligt respondenterna inte tydligt, 
varpå kvaliteten på handledningen mer upplevs som slumpartad och högst personberoende än 
en tillförlitlig bas i vardagen. Respondenterna uttrycker också att det är införstått från början 
att det är opersonligt och jobbigt att göra AT i Stockholm, och att handledningen kan variera i 
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utförande. Det finns snarare en tendens att bli väldigt glad över bra handledning än att bli 
upprörd över dålig, då förväntningarna på kvaliteten redan innan var låga. Känslan av att vara 
både kompetent och beroende, både arbeta självständigt och vara hjälpsökande, diskuterar 
flera av respondenterna kring.  

”att tror man att man ska få handledningen serverad på ett fat och det är nån som 
tror att det under hela AT-perioden är någon som ska hålla en i handen...då 
tycker jag att då har man gjort sig en lite naiv inställning av vad det innebär. Då 
har man inte förstått att man inte är student längre.” 
”de flesta av oss är ganska duktiga och klarar av...överläkaren som faktiskt har 
det övergripande ansvaret, när de märker att man kan så släpper de och så får 
man fixa allting själv. Vilket man egentligen inte borde. Det borde generellt vara 
så att man är fråntagen ansvaret.”  
”När du har ett jobb sen med arbetsuppgifter och så där och AT är nån sorts mitt 
emellan och jag tror man tänker där lite olika, om det är mer på utbildningssidan 
eller mer på jobbsidan. Så det är väl kanske lite svårdefinierat egentligen om man 
ska i ord förklara vad det är.”  
”jag tycker nog man får det bekräftat på olika sätt att det är ett jobb liksom. Där 
utbildningen blir en konsekvens. På SÖS.” 
 

En respondent hade också en tanke angående kommunikationen med handledare och andra 
seniora läkare- hon menade att eftersom de sällan tog kontakt med AT-läkarna så var det upp 
till de yngre läkarna själva att hålla kontakten levande och kunskapsinhämtandet pågående. 
Hon menade vidare att hierarkin var sådan att de äldre läkarna liksom inte kommunicerade 
lika väl som de yngre, genom sin erfarenhet och pondus verkade de förlita sig på att någon 
annan sökte upp dem vid behov.    
 
 
Coping/Agerande 
Generellt finns känslan av att AT-tjänsten är en övergående period, och även om det är svårt, 
otäckt, jobbigt eller obehagligt så kommer den att avslutas med en legitimation. Vidare finns 
tanken om att svårigheterna ändå skapar en bättre erfarenhet och att respondenterna i alla fall 
vet vad de inte uppskattar. Likaså finns tanken om att även om bra förebilder ibland saknas 
kan man själv göra tvärtom och bli en bra läkare.  
I de situationer där copingstrategier behövs på mer direkt basis, menar några respondenter att 
man får tänka att just anonymiteten är en hjälp, det är lika för alla och personligen behöver 
man inte känna sig utsatt. Ett annat sätt är att inse att oavsett hur mycket arbete som görs, 
kommer det alltid att finnas mera att göra varpå det inte är någon idé att känna stress, i en 
sorts panta rei-perspektiv.  

”Det är väl så att folk är inte världens trevligaste när man ringer och väcker nån 
klockan tre på natten, alltså de är trötta, de kanske precis har somnat...man får ta 
hänsyn till det att...men jag har inte valt att ta det som ett personligt 
misslyckande, att de råkar vara på lite dåligt humör eller så. Jag har valt att 
tänka ok, de var trötta, jag störde dem mitt i natten.” 
”...om jag är på akuten så vill man liksom beta av akutliggaren om den är full va, 
innan man lär sig att den är alltid full på akuten. Man får jobba i den takt men 
orkar med och så får folk vänta. Det spelar ingen roll, man kan inte jobba ihjäl 
sig.” 

 
Att använda sig av sina AT-kolleger, sina peers, är också vanligt för att få perspektiv på sin 
situation och kravlöst kunna uttrycka sina farhågor eller sin olust/lust. Det beskrivs som ett 
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område där alla är i samma båt och med samma krav, där man inhämtar jämförelser och stöd. 
Visas beskriver också att tiden i sig skapar trygghet, när erfarenheten ökar ökar också 
tryggheten. Det uttrycks dock att tidigare negativt bemötande kan överföras till de yngre 
läkarna, vilket sedan används som en strategi för att återfå jämvikt mellan sig själv och andra. 

”Och kulturen blir sen att när folk börjar bli lite bättre så blir de otrevliga 
tillbaks, många doktorer kan vara jätteotrevliga nedåt och skrika ”nu gör vi så” 
och hej och hå...” 

 
Synen på den egna rollen tenderar att variera med omgivningens krav och den personliga 
erfarenheten, och respondenterna lutar sig emot faktumet att de är färdiga läkare och finner 
därmed också trygghet i examen. Detta tydliga kompetenstecken blir för flera en styrka i 
situationer där de känner obehag och får problem. 

”man måste ändå tänka att man är klar, man är färdigutbildad. Man är under 
handledning, men inte under läkarutbildning. Så.” 
”Ja, men samtidigt så tycker jag att om man kallar sig för läkare så har man 
också lite skyldighet att ha en viss nivå på kompetens. Men jag menar ju för den 
sakens skull inte att man av stolthet inte ska kunna fråga, men om man har en 
tjänst som läkare ska man kunna banala åkommor.” 

 
 
Behov 
Samtliga respondenter efterlyser bättre handledning, i mening av mer kontinuitet, mer intresse 
från handledarnas sida och mer tid. Man vill kunna lita på att handledningen håller en högre 
lägstanivå och att alla specialiteter gavs möjligheten att utforma en bättre plattform för 
handledarna att agera på, istället för bara hos vissa specialiteter som nu. Vidare menar 
respondenterna att det torde finnas en poäng med att de överläkare-specialistläkare som inte 
har en tjänst som är förenlig med handledning eller där intresset för undervisning är lågt inte 
behövde tjänstgöra som handledare, då det är svårt att byta handledare under gång. Känslan 
av att AT-läkarna utgör arbetskraft istället för att få hjälp att kunna utnyttja potentiella 
utbildningsmöjligheter uttrycks från flera respondenter, som då menar att inlärning och 
effektivitet i längden blir lidande. En snabbare bättre handledning skulle skapa mer 
kompetenta AT-läkare, vilket alla skulle vinna på enligt respondenterna.  
Samtliga respondenter efterlyser mer feedback. Behovet av bekräftelse och stöd i yrket är 
stort, och respondenterna talar om AT-tjänsten som en lärlingsprocess. Att då tydligare och 
oftare få direkt återkoppling på sitt agerande är en gemensam önskan, detta både för den egna 
personliga upplevelsen och för den yrkesmässiga utvecklingen. Respondenterna upplever att 
känslan av att få känna sig uppskattad och duktig alltför sällan förekommer trots hög 
arbetsinsats.  
Den personliga utvecklingen finns ett behov av att få utveckla. Utbildning och tid för egen 
inläsning finns enligt respondenterna generellt för lite möjlighet till, beroende på placering 
och arbetsbelastning.  
Vidare finns behovet att skapa ett klimat där möjlighet till avlastning rent praktiskt är möjlig. 
Att få chansen att äta lunch i en halvtimme utan att riskera att bli störd eller att få sitta ned 
med en kopp kaffe i en kvart är högt skattat liksom möjligheten att få gå hem i tid då 
arbetsdagen är slut. 
Ytterligare behov finns i den praktiska omgivningen, där flera respondenter uttrycker 
missnöje med de förutsättningar som finns. AT-rummen är otillräckliga, det saknas ofta 
lösenord till datorerna på nya placeringar, omklädningsrummet på SÖS är dåligt placerat och 
det saknas stämpelklocka i det vilket de andra omklädningsrummen har, vilket medför att tid 
förloras.   
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”Lite mer lyssna på vad vi säger, för jag har en känsla av lite på dom här mötena 
vi har att ”ja, vi hör vad ni säger, men...ja, vi tänker inte göra nåt åt det”, eller 
”tja...”/.../vad är det för vits att ta upp saker när dom aldrig reagerar och gör 
nånting åt det?”  
”...att dom frågar ”hur går det och hur har du tänkt” och lägger sig i, att man 
inte bara är släppt. För man behöver det, man behöver äldre kolleger som ser 
över det man gör.” 
”Att man får vara längre på varje ställe så man blev en arbetskollega, vill jag. Att 
man får känna att man har en plats. Att man blev mer av en person.” 
”...det jag mer saknas är väl mer praktiska saker som inte är ordnat för AT-
läkarna. Första dan man börjar på akuten har man inget lösenord till datorn, 
röntgenremisskrivande i datorn är inte...det kunde dom fixa för alla AT-läkare 
behöver exakt samma saker varje gång dom börjar. Och ändå har ingen det, att 
det alltid fallerar.” 
”Jag tror det hade varit bra... med... en handledare genom hela AT som faktiskt 
det kan bli meningsfull utveckling tillsammans med.” 

 
 
D i s k u s s i o n  
På något vis verkar det som om att läkarna ännu idag förväntas vara ett tåligare folkslag än 
andra människor, där de bättre hanterar sina behov. En respondent menar ju att de inte är 
experter på hälsa utan på sjukdom samt att läkare aldrig får vara sjuka- kanske den faktiska 
utbildningen gör att det förutsätts från alla håll att en läkare säkert klarar av att hålla sig frisk 
och i form, varpå man inte behöver ifrågasätta deras arbetsförhållanden? Kanske finns det en 
outtalad känsla av att läkaren förväntas älska sitt yrke mer än andra, att upplevelsen av ”ett 
kall” ska göra att extra ork och motivation automatiskt finns med i utövningen. Outtalat 
verkar det premieras att hemfalla åt orimliga krav på den egna personen. (Det gör det också i 
diverse TV och filmmedia samt i vissa romaner exempelvis, där sjukvårdspersonal orkar och 
klarar allt och föredrar det dessutom). 
 
Arbetsklimatet- en tråkig verklighet? 
En del av resultatet som tydligt står ut från undersökningen handlar om den undre gruppen i 
modellen, de yttre omständigheterna kring AT-läkarna. De praktiska förutsättningarna för en 
AT-tjänst känner respondenterna väl till redan innan, tidsrymd, placeringar, handledd 
verksamhet, lön, jourplaceringar med mera. Trots denna kunskap verkar AT-tjänsten för 
många ändå bli en besvikelse i vissa lägen, där förväntningarna kommer på skam.  
Förutsättningarna för att göra AT-tjänst är att sjukhuset tillhandahåller ett klimat där det finns 
möjlighet att förkovra sig, trivas och känna sig trygg. Socialstyrelsen påbjuder handledning 
och möjlighet till utveckling och vidareutbildning, men enligt respondenterna är detta inte en 
korrekt sanning idag. De beskriver istället ovanstående förutsättningar som dåliga och i vissa 
fall obefintliga. 
 
I de parametrar där en god organisation diskuteras återfinns bland annat medbestämmande, 
uppskattning av individen, vi-känsla, känsla av support, känsla av högt i tak, tillit till 
överordnade och att förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete väl finns. (Koys & 
DeCotiis 1991 i Armstrong, s. 168, Litwin & Stringer 1968 i Armstrong, s 167) Dessa 
faktorer med flera återfinns hos ett flertal respondenter som efterlysningar, inte som befintliga 
omständigheter. AT-tjänsten av idag torde alltså inte vara uppbyggd efter de kriterier som 
forskats fram sedan 60-talet som lämpliga för en god organisation. Vad detta kan bero på 
kanske kan tillskrivas tjänstens nuvarande form i mycket, där snabba omflyttningar och kort 
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tjänstetid är en verklighet. Dock finns ju ett antal av de övriga kategorierna, exempelvis ökad 
support, gott åsiktsklimat samt förberedelse för ett gott arbetsutförande, där man 
organisatoriskt då borde kunna satsa tydligare för att uppväga de svårigheter som tjänstens 
form för med sig. Måhända kunde organisationen som nu eventuellt kan betecknas som role 
orientated istället kunna sikta mer mot en blandning av task orientation och people 
orientation för att använda terminologin från (Williams et al 1989 i Armstrong, s 164) 
  
Bemötandet, jargongen och feedbacken från övrig personal och i första hand andra läkare och 
handledare, är att betrakta som de mer ”mellanmänskliga” faktorerna. Upplevelsen av stöd 
och känslan av möjlig förändring är en viktig del av yrkesrollen, särskilt i de yrken som är av 
lärlingskaraktär. (litt. Granberg) Stämningen på arbetsplatsen skapar en fortsatt lust till att 
upptäcka. Respondenterna uttalar att de blir bemötta ganska svalt. Inte med direkt oförståelse, 
snarare med mindre av allt. Mindre förklaringar, mindre handledningstid, mindre hjälp, 
mindre stöd i svåra situationer. En utsatthet och en känsla av ”var man för sig själv” verkar 
skapas. Uttalanden görs om de ansträngande arbetstiderna eller jourförhållandena, att ”så är 
det för alla och så har det alltid varit”. Det är måhända en sanning- men frågan är om det 
gagnar någon med detta synsätt. Kanske finns det inbakat i läkaryrket en martyrroll som 
binder kollegiet samman, en upplevelse av gemensamma problem som genom tiderna har 
kommit att omhuldas som en särart... 
 
En bristande handledning kan bidra till negativa eller färre utföranden av arbetsuppgifter som 
annars torde ingå i tjänstens vardag. (Pearson et al) Om en förväntan finns att bli relativt 
mycket handledd, kan man ana att den i vissa lägen inte uppfylls på grund av den ofta 
bristfälliga närvaron av handledare. Om den underförstådda principen är att AT-läkaren i 
majoriteten av lägena skall ta initiativet till behandling av patienten och själv påtala behovet 
av hjälp då det är påkallat, förutsätts att AT-läkaren både har tillräcklig kunskap och 
tillräckligt mod att söka upp en överordnad. Det verkar finnas en kultur av ”damned if you do 
and damned if you don’t”, vilket måhända kommer ur en dåligt definierad målpolicy. Kanske 
behövs också, vilket respondenterna vid ett flertal tillfällen påpekat, helt enkelt resurser, 
utbildning och vana att handleda på ett rimligt sätt för alla inblandade. Tanken som en 
respondent hade angående seniora läkares bristande lust eller tid till kommunikation blir ju 
också intressant i sammanhanget, såvida denna teori stämmer med verkligheten finns 
potentiellt en stor mängd kunskap och erfarenhet hos dessa läkare som ligger outnyttjad.  
 
Känslorna och yrkesrollen- modellen 
En annan faktor som är påtaglig är att det råder en obalans mellan de två övre grupperna i 
resultatet, de som betecknar AT-läkarnas inre upplevelser samt upplevelserna av yrkesrollen. 
De är tydligt sammanknippade så till vida att de båda sidorna påverkar varandra, men det hela 
tar uttryck i en negativ spiraleffekt enligt flera respondenter. Ökat ansvar skapar ökad stress 
och obehag vilket i sin tur skapar ökade behov av copingstrategier och känsla av 
kompetensbrist exempelvis och så vidare mot mer stress och tidsbrist. Såvida inte 
handledning, vidareutbildning och feedback (den tredje gruppen parametrar) kommer in och 
dämpar denna spiral torde det kunna upplevas överväldigande efter ett tag. Den befintliga 
svagheten i modellen (sid 12) är alltså den undre parametergruppen vilket också flertalet 
respondenter talar om.  
Dock behöver inte modellen alls vara negativ- lyckas spiralen vändas till en positiv dito, där 
stress och obehag med hjälp av den undre parametergruppen medför ökad kompetens, bättre 
copingstrategier och en känsla av ansvar som ökar när AT-läkaren är mogen för det, skulle 
systemet fungera bättre. Miljön är dynamisk med många lärtillfällen, som nu verkar gå till 
spillo när AT-läkarna i hög grad lämnas själva med osäkerheten och olusten som uppstår. En 
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annan effekt är att modellinlärningen i många fall uteblir varpå systemet befäster sig själv 
genom åren. Respondenterna talar om att seniora läkare menar att ”så har det alltid varit” och 
det kan måhända också så förbli ifall handledning och bemötande inte förändras. Redan på 
AT-läkarnivå berättas ju om att när säkerheten infinner sig efter hand, finns tendenser till att 
”sparka nedåt” vilket ju är förödande för följande generationer liksom det var för dem själva.     
 
Det som också flera respondenter talar om som försvårande i yrkesrollen är känslan av 
diskrepans mellan utbildning i och behov av patientbemötande, detta överensstämmande med 
vad den svenska studien från mitten av nittiotalet påvisar angående önskemål i utbildningen. 
(Josephson, -94) Det är i situationer där kontakten uteblir eller är försvårad som 
obehagskänslorna kommer för många, inte i situationer där kompetensen eller andra 
personliga tillkortakommanden kan vara i fråga. Till dessa situationer hör också kontakten 
med anhöriga, vid besked om sjukdom eller dödsfall exempelvis, där vanliga samtalsnormer 
kan vara satta ur spel och AT-läkaren förväntas lösa situationen. (Orlander et al) Detta är 
kanske ett problem att mer hantera på grundutbildningsnivå, men tanken väcks ändå om 
denna situation också är en där man antas klara av det på egen hand eftersom ”det har alla 
andra gjort” tidigare. Det antyds från respondenterna att skälet till att man inte i högre grad 
försöker avhjälpa behovet av stöd i samtalssituationer eller skapandet av möjligheter att 
enbart få auskultera inledningsvis, i deras ögon dels beror på att det är ont om läkare varpå 
alla måste hugga i, dels på att jargongen är sådan att bästa sättet att lära sig är att hoppa i med 
huvudet först. Detta synsätt känns cyniskt mot AT-läkarna men också mot patienterna. Båda 
grupper kan befinna sig i ömtåliga situationer, vilket potentiellt torde skapa onödigt negativa 
upplevelser. 
 
 
Den stress som rapporteras som en naturlig del av AT-läkarens vardag beskrivs som både 
stimulerande och handlingsförlamande. Då en viss positiv stress ökar skärpa, motivation och 
inlärning torde miljön vara en bra plantskola för drivkraft, men när flertalet respondenter 
beskriver att stressen alltför ofta väger över i att uppfattas som överväldigande, ökar 
grogrunden för AT-tjänsten som oroshärd. I fråga om A- och B-människa som också någon av 
respondenterna diskuterar kring, verkar AT-tjänsten kräva lika delar av båda och möjlighet till 
snabb omställning i samma person, något som senare i läkaryrket inte behöver vara fallet. Vid 
val av specialitet menar många av respondenterna att de gärna väljer utifrån de personliga 
egenskaper de besitter och uppskattar att ha omkring sig, snarare än genom det de lärt sig 
under AT-tjänsten. Således kan man anta att utifrån detta material bidrar inte AT-tjänsten till 
att utöka och förändra AT-läkarnas syn på läkaryrket, något som idag siktas på enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter, utan snarare som en tid där man tvingas genomgå vissa 
placeringar som man inte uppskattar eftersom sjukhusens jourlinjer måste fyllas.  
 
Den yttre motivationen (extrinsic) är den som under kort tid driver fram ökade resultat men 
som i längden avtar, medan den inre motivationen (intrinsic) skapar ett bättre genomgående 
prestationsklimat över tid.  (Armstrong, s. 109) 
I fråga om den motivation som då driver AT-läkarna torde man anta att den förstnämnda 
varianten åter kommer i hög grad med tjänsten- ansvaret gentemot patienterna, handledarna 
samt de övriga arbetskamraterna är stort. Även faktumet att AT-läkaren arbetar under HSANs 
överinseende redan innan legitimationen utfärdats spelar in som yttre kraft då en anmälan dit i 
värsta fall skulle medföra en vingklippning redan innan yrkeslivet hunnit ta sin början. För 
många boende i Stockholm är också en väl sedd tjänstgöring på ett Stockholmssjukhus en 
viktig merit för att vidare kunna komma in på den specialitet man önskar. Dessa 
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förutsättningar är måhända svårföränderliga i grunden, men att då försöka trygga och öka den 
inre motivationen som komplement torde vara berättigat i den mån det är möjligt.  
 
Ett antal respondenter talar om att en mer individuell AT-tjänst vore att föredra, vilket även är 
slutsatsen i den amerikanska studien av Pearson et al. där möjlighet fanns till att sätta samman 
ett program utifrån de egna intressena. Även de områden som idag inte ingår i AT-tjänsten är 
det fleras om är intresserade av. Detta sammantaget, en AT-tjänst i annan form, torde då 
innebära en mer välmående AT-läkarkår med mer intresse i behåll tjänsten igenom vilket 
skulle gagna samtliga inblandade grupper. Argumentet att ”fylla jourlinjerna” väcker då 
frågan, till vilket pris detta görs. En ointresserad, negativt stressad, oroad och trött AT-läkare 
fyller schemat, men var hamnar säkerheten, inlärningen, fortlevandet av specialiteterna samt 
viljan att handleda i denna arbetsmiljö? Samt den grundmurade känslan av att läkaryrket är 
det drömyrke de flesta respondenterna uttrycker sig ha innan AT-tjänstens påbörjande?  
AT-läkarna idag är morgondagens lärare.    
 
AT-tjänsten som kompetensgrund 
AT-tjänsten är måhända både yrke och utbildning, AT-läkaren är utexaminerad och är inte 
längre läkarstudent, dock inte helt ansvarstilldelad då legitimationen saknas. En gråzon verkar 
föreligga i fråga om hur mycket en AT-läkare ska/bör/kan ta på sig och motsvarande 
ska/bör/kan tilldelas. Vad en AT-läkare har för befogenheter och skyldigheter, dels de 
egenupplevda och dels sjukhusens, verkar inte alltid stämma överens. Det verkar inte riktigt 
klart i ögonen på respondenterna och inte alltid heller från sjukhusets sida. 
Uppfattningen om vilken inriktning av AT-tjänsten som dominerar verkar vara skiftande. Är 
det en utbildningsperiod eller en arbetstjänst i första hand? Det verkar vara upp till varje 
enskild individ att tolka detta. Båda inslagen finns beskrivna som inslag i AT-tjänsten, men 
upplevelsen av vilket som överväger varierar med individ och olika placeringar. Kanske råder 
ingen klar uppfattning i frågan från vare sig sjukhusens eller AT-läkarnas sida, vilket torde ge 
upphov till frustration och funderingar.  
 
Inlärningstakten är hög och kompetensen viktig under AT-perioden. Bidrar den ständigt 
påtvungna uppmärksamheten av omständigheterna (var är mitt lösenord, var är 
kaffebryggaren, vilket är överläkarens sökarnummer) vid bytandet av placering till att 
inlärningen blir sämre? Den positiva sida av de täta bytena, möjligheterna att få tillgång till 
och upptäcka relevanta lärsituationer på många områden på kort tid, kan antas löpa risk att 
förminskas då omgivningen är opraktisk. Det torde vara tidsödande och frustrerande att inte 
kunna arbeta fritt på grund av logistiska problem, vilket enligt respondenterna inte är 
högprioriterat att förändra. Under två års anställning, vilket med dagens anställningsmått mätt 
kan verka tidsmässigt icke oansenligt, torde man kunna finna en helhetslösning som fungerar 
på ett mer tillgängligt sätt. Man kan anta att en invändning mot detta kan vara den speciella 
arbetssituationen, men jämfört med exempelvis vissa konsulttjänster eller 
uthyrningsföretagstjänster där personalen är väldigt rörlig produceras andra lösningar. Kanske 
kan man, vid lokalbrist exempelvis, lösa AT-läkarna från den fysiska platsen? Bärbara 
trådlösa datorer att exempelvis skriva journal på vid tid och egen vald plats, med ett 
medflyttningsbart lösenord som fungerar hela perioden?  
Att inte behöva känna sig som på undantag och undvika frustrationen från båda håll när den 
fasta personalens arbetsytor måste tas i anspråk, kunde kanske underlätta både det praktiska 
arbetet liksom relationerna till de tillfälliga arbetskamraterna. 
 
Rykten och Romantiseringar- Cityakuten och Florence Nightinggale? 
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Huruvida man fortfarande tampas med gamla litterära varianter av hur läkaryrket är, verkar 
vara uppdelat så att individuellt finns en stark känsla av att man vill skapa sig en egen bas att 
stå på, oaktat omgivningens krav. Däremot finns upplevelser om att vissa specialiteter har 
olika ”status” och därmed tillskrivs också de läkare som väljer dessa eller handleder inom 
dessa lite olika personlighetsdrag i vissa lägen. Flera av respondenterna talar dock om att den 
generella ”supermänniske-stämpeln” hos läkare är på väg ut ur kontexten, vilket de attribuerar 
till att de som nu utbildar sig i högre grad vägrar att se sig som läkare i första hand, utan som 
en privatperson med många sidor att ta hänsyn till. En välkommen syn, då en ytterligare 
annan aspekt på detta också verkar finnas med i bilden- den enligt uppgift ständiga 
resursbristen. På grund av lojalitet, karriärmässiga grunder och anställningsform torde nu 
många jobba mer än vad de skulle föredra och orkar med. Tröttheten och den dåliga 
förståelsen och avvisandena vid kontaktförsök när förändring behövs, skapar en resignation 
och en besvikelse på yrket och arbetsplatsen, vilket inte talar för vare sig engagemang eller 
lust till slut.    
 
Hypotetiskt sett torde ett säkerhetsproblem kunna föreligga i ljuset av detta, såvida resurserna 
inte är tillräckliga för att upptäcka mindre lämpade AT-läkare och i tillräcklig hög grad kunna 
övervaka/vara dem behjälpliga. I den australiensiska studien där AT-läkarna (motsv.) skattade 
sin kompetens fanns en förmåga att överskatta den. En känsla av upptäckarglädje och viss 
”hybris” kanske delvis kan tillskrivas detta resultat, vilket i sig inte måste vara negativa 
egenskaper i detta stadie i yrket. Tvärtom kanske det kan antas stimulera inlärning och väcka 
intresse att få pröva sina kunskaper på plats- dock under förutsättning att en yttre kontroll och 
tillgång till stöd finns. Om man leker med tanken att samma resultat skulle framkomma i en 
svensk studie, vilket några av respondenterna skulle kunna beskriva när de talar om AT-läkare 
som handlar i överkant på egen hand, blir den omtalade bristen på handledning ställd i ett 
annat ljus. 
Man kan anta att det kan ligga i farans riktning att problem uppstår som måste lösas av ibland 
ännu inte tillräckligt fullärda AT-läkare, men det kan vara oundvikligt som resurserna och den 
oberäkneliga verksamheten ser ut. Snarare är det tanken om den bristande kontinuiteten som 
potentiellt är ett problem, i de fall där huvudhandledaren och AT-läkaren har en bristande 
kommunikation. Detta verkar dessvärre inte helt ovanligt enligt vissa respondenter. Enligt 
Socialstyrelsen skall AT-läkaren beredas möjlighet att utveckla och diskutera sin egen roll 
och åskådning, och att detta ska hinna ske på faktisk arbetstid med de mer tillfälliga 
handledarna verkar tidsmässigt omöjligt och opraktiskt. Således faller det på 
huvudhandledaren att bedöma huruvida AT-läkaren uppfyller de krav som Socialstyrelsen 
ställt, samt bemöta och problematisera inför denne om tveksamheter uppstår.  
Om då denna handledare fallerar, finns det något säkerhetsnät att fånga upp de AT-läkare i 
som tampas med egna problem i rollen alternativt är omedvetna om att de existerar i de fall de 
gör det? Samt, en reflektion: de positiva känslor och upplevelser av att få prova i en tryggare 
miljö som skulle kunna tillvaratas, verkar idag försvinna hos vissa respondenter då utförandet 
blir ett tvång istället för en möjlighet.   
 
Stockholm  
Varför Stockholm placeras så lågt på rankinglistan kan ha ett flertal tänkbara skäl. Det är svårt 
att bedöma de enskilda sjukhusens kvalitet på utbildningen, men det finns eventuellt andra 
faktorer som kan spela in.   
Antydningar finns (källa?) om att de underläkare som väljer att söka sig till 
Stockholmsområdets sjukhus eventuellt inte är representativa för den generella AT-läkaren. 
Skälen till att välja Stockholm framför andra områden kan vara att man har en familj som är 
rotad där eller att man vill ha chansen att göra AT-tjänst på ett större sjukhus. Dock är det 
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svårare att få AT-tjänst i Stockholm medan det ute i landet är brist på AT-läkare, varpå de 
underläkare som får AT-tjänst i Stockholm ofta har arbetat ett eller flera år innan som 
vikarierande medan de väntat på att få plats. Eventuellt kan antas att familjebildning och ökad 
erfarenhet innebär att många AT-läkare i Stockholm kan vara både äldre och mer krävande i 
vad de förväntar sig. Den andra sidan av myntet antyds också, att de underläkare som söker 
sig till Stockholm är de som inte vill byta bostadsort på grund av osäkerhet och 
osjälvständighet och att de därför rankar Stockholmssjukhusen lågt. Detta skulle alltså antyda 
att det är AT-tjänstgöringen i sig som är så krävande av den enskilde att förhållandena 
generellt upplevs som svåra mer än att det specifika sjukhuset skulle vara sämre. Upplevelsen 
av att AT-tjänster ute i landet ändå ofta ger bättre förhållanden finns bland flera av 
respondenterna. 
 
Att söka litteratur med mera, praktiska omständigheter, liksom jag själv 
Vid sökande av litteratur inför denna uppsats tyckte jag mig vid en första anblick finna två 
typer, dels den äldre litteraturen av slaget ”praktisk information om AT-tjänsten” samt dels 
tidningsartiklar på nätet av typen ”upproriska och arga läkare berättar om de dåliga 
förhållandena under AT-tjänsten”. Denna tillspetsade uppdelning finns här för att påvisa 
tanken jag fick angående varför det saknas en mer givande dialog om de faktiska 
förhållandena. Det påminner om känslan jag fick hos mina vänner när tanken om uppsatsen 
kom till- inledningsvis faktaupplysta med goda förhoppningar, efter ett tag bittrare och 
tröttare utan någon tydlig beskrivning av varför diskrepansen mellan AT-tjänstens teoretiska 
upplägg och de upplevelser som skapas är stor.  
SYLFs hemsida bland annat gav en mer nyanserad bild och påvisade pågående diskussion 
med sjukhus och politiska instanser. Likaså fanns i Läkartidningen på nätet en mer öppen 
kritik av förhållandena. En större ansats att söka litteratur kring ämnet hade måhända varit 
mer belysande, då tanken om att mer diskussion om AT-tjänsten torde föras. Jämförelsen 
mellan det som fanns att tillgå på nätet och det som respondenterna belyste- ”vi talar om, 
påvisar och klagar men det blir ingen skillnad” vore annars beklämmande.   
  
Intervjuförfarandet dom av praktiska skäl gjorts på olika ställen varje gång lämnar en del att 
önska. Omställningen och faktumet att inte kunna styra omständigheterna gav varje intervju 
en specifik prägel, att avtala plats med AT-läkarna på samma plats hade varit att föredra. Att 
detta inte skedde finns det ett flertal tankar om.  
Delvis var de AT-läkare jag intervjuat ovilliga att åka så långt ut som till universitetet, 
dessutom ansåg fler av dem att det var att föredra att göra intervjun under arbetstid. Ett 
intryck gavs av att det var en naturligt för vissa att intervjusamtal kan göras lite var som helst 
och under störningsmoment som andra människor, sökare eller telefonsignaler. Läkarna 
verkar mera ta för givet att alltid vara tillgängliga för flera och på något vis är inställda på att 
hålla många bollar i luften samtidigt. Detta upplevde jag som något störande i några fall, även 
om avbrott sällan skedde, och samtidigt väcktes tanken om i vilken utsträckning AT-läkarna 
prioriterar sig själv och andra i sin yrkesroll. Eller förekommer inte situationen särskilt ofta då 
någon vill prioritera dem till fullo och därtill kräver fullständig uppmärksamhet tillbaka? Det 
är en ”flytande” struktur för (alla) läkare, de kan när som helst placeras in i ett sammanhang 
och ta kommandot genom sin roll, och anpassning får ske efter dem och deras schema. 
Baksidan av myntet är kanske att läkaren som arbetskamrat inte riktigt socialt blir att räkna 
med- när en sökare ringer eller ett larm går, kanske denne måste försvinna till skillnad från 
många andra mer fast placerade personalgrupper, vilket kanske försvårar grupptillhörigheten 
och ökar på ”vi och dom”-tänkandet. 
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En fördel av detta intervjuförfarande var dock att jag fick möjligheten att se något av det som 
berättelserna kom att handla om. Omgivningarna på sjukhusområdet, de inre arbetsrummen, 
gemensamhetsutrymmena, arbetskläderna och annan personal bildade en ram kring 
upplevelserna liksom de händelser som uppstod kring oss. Efter hand vidgades min 
förförståelse kring lokalproblemen, tidsnöden och AT-läkarnas roll och plats på sjukhuset 
vilket är att betrakta som tilläggsinformation. 
Samtidigt kom också funderingar om hur jag förändrat min inställning över tid. Med flera 
respondenter och flera omgivningar att ta hänsyn till kom intervjuförfarandet att förskjutas. 
Trots samma frågor och grundstruktur infann sig en ökad förförståelse av de praktiska 
förhållandena om AT-tjänstens upplägg, beskrivningen av olika placeringar etcetera vilket 
torde ha inneburit att jag som intervjuare uppfattades som mer insatt och eventuellt lättare att 
anförtro sig åt. Dock var detta inte så tydligt, då alla AT-läkarna var måna om att informera 
om fakta, vilket väckte tanken om att det ganska väl passade samman med bilden de gav, de 
var vana att ständigt beskriva sin vardag, kanske för att försöka få förändring gjord. De hade 
alla tänkt mycket på sin tjänst.  
Med en blivande psykolog som intervjuare refererade också flera till det som var gemensamt 
för oss och det som skilde oss åt yrkesmässigt. En känsla av kollegialitet fanns i mitt tycke 
mer tydligt än en av konkurrens, vilket kanske också underlättade intervjuandet, liksom 
kanske också deras förförståelse av sekretess etcetera. Sammantaget förvånades jag över och 
är tacksam för att min farhåga så fullständigt kom på skam- att respondenterna skulle vara 
restriktiva i sina uttalanden. Samtliga var mycket generösa med sina upplevelser, rädslor, 
önskningar och åskådningar.  
 
Undantagstillstånd råder 
Situationen för AT-läkarna med flera inom sjukhusvärlden verkar idag vara en egen värld, 
undantagen från normer och regler som råder på många andra arbetsområden. Den faktiska 
situationen på exempelvis akutmottagningen är att den alltid är öppen och att patienterna alltid 
fortsätter att komma. Det är troligtvis lätt att frångå tid och rum när arbetsplatsen är igång alla 
tider och arbetspassen är utspridda över dygnet. De egna behoven såsom sömn, mat, rast eller 
sociala relationer faller undan, någon respondent uttalar exempelvis att hon går ned i vikt flera 
kilo under en nattjoursvecka och en annan respondent uttalar att hon aldrig går till cafeterian 
och köper varm mat eftersom hon när som helst kan bli återkallad till tjänsten. 
Dessa förhållanden med flera liknande, skulle på många andra arbetsplatser vara orimliga att 
ha utan att insatser skulle göras. Ett par av respondenterna uttrycker att man väl vet, och kan 
ana, att dessa förhållanden inte är bra arbetsmiljömässigt sett, men att man godtar dem ändå. 
Andra menar att det är fel- men har godtagit systemet för just detta yrkes skull men inte skulle 
göra det någon annanstans.  
En mindre smickrande tanke som ofelbart dyker upp bygger på de faktiska omständigheterna 
som AT-läkarna i många fall befinner sig i. De har alla studerat i många år och ofta har de 
påbörjat sina läkarstudier relativt snart efter gymnasiet då yrket för många är en tidig dröm. 
Efter utbildningen har de vikarierat en kortare period innan AT-tjänsten inleds. Av denna 
bakgrund kan man anta att många AT-läkare inte haft någon eller några anställningar tidigare 
i livet att jämföra med och skaffa sig erfarenhet från. Möjligtvis är det då lättare att tumma på 
arbetsmiljön för arbetsgivaren, när de anställda kanske inte alltid vet vad som ska krävas av 
arbetsjuridiken. Detta i kombination med att AT-platserna är få och AT-läkarna ofta är glada 
över sin plats, skulle i värsta fall innebära att man från arbetsgivarhåll i högra grad kör över 
AT-läkarnas krav vilket också antyds. Känslan av att vara ständigt utnyttjad och bortglömd 
torde inte bidra till ökad lojalitet och arbetsglädje. 
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Varför och genom vad hålls då systemet vid liv? Det är nu det enda sättet att bli legitimerad 
läkare på, vilket väl är svaret för AT-läkarnas del. Men sjukhusens förlust som kommer sig av 
den trötthet, oro och cynism som skapas hos AT-läkarna och i sin tur i värsta fall genererar 
misstag och ansvarsproblematik, är svårare att förstå. Från sjukhusens håll, som arbetsgivare, 
torde ju förutom klagomål från AT-läkarnas håll även klagomål komma från de övriga läkare 
som inte har tid, lust och möjlighet till att handleda. Läkaryrket och utbildningsvägen dit är 
traditionstyngd och har skapats under lång tid, men när de positiva effekterna inte längre 
motsvarar förväntningarna hos någon part måste man önska en förändring. Ett lärlingssystem- 
som är ett suveränt sätt att tradera yrket på- måste kunna utnyttjas på ett mer effektivt vis för 
alla inblandade.   
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Bilaga,  informationsbrev: 
 
 
Om AT-läkares yrkesvardag och upplevelser av denna- en undersökning 
 
Jag ska under hösten göra mitt examensarbete för psykologexamen på Stockholms 
Universitet. Den ska belysa den mentala och psykologiska upplevelsen av att vara AT-läkare, 
och vilket stöd Ni upplever att ni behöver utöver den formellt medicinska 
yrkeshandledningen. Frågeställningen är huruvida möjlighet till psykologisk handledning och 
stöd ges i tillräcklig utsträckning och hur denna då ser ut. Hur upplevs AT-tjänsten från Er 
sida, samt hur hanterar man från arbetsplatsens sida den individuella AT-läkarens etiska och 
känslomässiga funderingar kring yrket? 
 
Därför söker jag nu ett antal AT-läkare som innehaft sin tjänst i sex månader eller mer.  
Studien är en intervjustudie, där varje intervju beräknas ta ca 45 minuter. Ljudband kommer 
att användas, vilka raderas efter studiens slut. Alla svar kommer i studien att avidentifieras.  
 
Arbetet kommer att handledas av docent Ulla Ek, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksam 
vid Stockholms Universitet.  
 
 
Vänligen kontakta mig enligt nedan om Du vill deltaga i studien, så kommer vi överens om en 
tid! Intervjuer beräknas pågå fram till årets slut. 
 
Malin Hallgren 
psykologkandidat 
 
070-642 91 71 
malinhallgren@tele2.se 
 
 
 


