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AT-ranking 2003 Rapport 

 

Sammanfattning 

Detta är den tredje, och hittills mest omfattande, ranking SYLF genomfört. I undersökningen 

ingår 749 individer som vid undersökningstillfället var AT-läkare eller just avslutat sin AT. I 

snitt har man genomfört 16 månader av sin AT (mer än 2002 då siffran var 12,5 månader). 

 

I undersökningen har AT-läkarna fått betygssätta de tre dimensionerna ”handledning”, 

”formell medicinsk utbildning” samt ”kollegialt stöd”.  Kollegialt stöd får högst snittbetyg 

(8,2) följt av handledning (6,2) och medicinsk utbildning (6,1). 

 

AT-läkarna har även betygssatt de olika utbildningsavsnitten. Allmänmedicin är det moment 

som rankas högst på de flesta AT-orter (66 procent). När det gäller det moment som rankas 

lägst är psykiatri vanligast – på 47 procent av de sjukhus som ingår har psykiatri betygssatt 

lägst. Kirurgi rankas lägst för 30 procent av AT-orterna. 

 

Oavsett betygssättning i övrigt skulle de flesta av de tillfrågade rekommendera sin AT-

placering till andra. För hela 20 av de sjukhus som ingår i studien rekommenderar samtliga 

(100 %) tillfrågade AT-läkare sina platser till andra. Tendensen gäller även långt ner på listan.  

 Det tycks kräva ”en hel del” innan man tar steget att inte rekommendera sin AT, något som 

gör att tendenser åt det hållet kan vara värda att uppmärksamma för berörda AT-ansvariga. 

 

Rankinglistan år 2003 toppas precis som 2002 av Skövde, ett mellanstort sjukhus i Västra 

Götalandsregionen. Skövde får medelbetyget 8,8. Andra plats intas av Falun med 

medelbetyget 8,6. Därefter följer på delad tredjeplats Mora (8,3), Västervik (8,3), Hudiksvall 

(8,3) Ljungby (8,3). Plats 7 delas därefter av Kristianstad (8,1), Lidköping (8,1), Skellefteå 

(8,1), Ryhov (8,1) och Örebro (8,1). Uppsala (8,0) placerar sig efter en rejäl uppryckning som 

nummer 12 på listan. 
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Inledning 

Detta är fjärde året som SYLF genomför en ranking av landets AT-platser. Årets ranking 

skiljer sig en del åt från tidigare års. Framförallt ingår fler AT-läkare i 

undersökningsunderlaget. Andra förändringar är bl a att vi utöver ett sammanfattande betyg 

även bett de svarande betygsätta de olika placeringarna separat. Vi har också frågat om man 

skulle rekommendera platsen till en kollega. 

 

Undersökning 

Våren 2003 skickades ett enkelt frågeformulär till 1103 individer som enligt vårt register har 

en sådan tidsmässigt förhållande till sin legitimation att de borde göra AT, eller nyligen borde 

ha avslutat ett AT-block. Av de 1103 angav 194 st att de antingen inte ha gjort AT i Sverige 

eller att de ännu inte påbörjat sin AT. 15 enkäter returnerades på grund av felaktig adress. 

Nettourvalet uppgår därmed till 894. 

 

Detta resulterade i 749 användbara svar (84 %). Detta betyder att de allra flesta AT-ställen 

betygssatts av fler (i flera fall i närheten av dubbelt så många) individer i år jämfört med 

tidigare år. Bara i tio fall är antalet betygssättare lika eller mindre än tidigare. Det större 

urvalet har också inneburit att några nya AT-orter kommit med. 

 

I frågeformuläret (se bilaga) uppmanades respondenterna att avge ett sammanfattande betyg 

för sin AT-utbildning. Utöver detta uppmanades man att betygssätta de olika placeringarna 

samt de tre dimensionerna: handledning, medicinsk utbildning, och kollegialt stöd. Man 

frågades även om man skulle rekommendera sin AT-plats till en kollega.  

 

De samlade betyget bättre än de olika delmomenten 

Det sammanfattande betyget är i de flesta fall bättre än betyget för de olika delmomenten. För  

37 av sjukhusen kommer två av placeringarna upp i samma nivå som helhetsbetyget. I 26 fall  

är det bara ett delmoment som kommer upp i eller över det sammanfattande betygets nivå. 

Detta kan tolkas så att den allmänna stämningen – kollegorna, det allmänna bemötandet, det 

professionella klimatet – trots allt har sådana kvaliteter att man kan överse med brister i de 

olika avsnitten. 
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I några enstaka fall (Sahlgrenska, Danderyd, Karolinska, Kalmar, Nyköping, Ystad, Gävle) 

uppvisar de flesta eller alla delmoment högre betyg än slutbetyget. Det handlar om 

företrädesvis stora sjukhus som fått låga sammanfattande betyg. Detta kan (precis motsatt 

tolkningen ovan) tolkas som att en allmänt negativ stämning i dessa fall tar över vid den 

sammanfattande betygssättningen. 

  

De flesta rekommenderar sin AT-plats 

De allra flesta skulle rekommendera sin AT-placering till andra. För hela 20 av de sjukhus 

som ingår rekommenderar samtliga (100 %) tillfrågade AT-läkare sina platser till andra. 

Tendensen gäller även långt ner på listan. I Uddevalla (betyg 5,6 och placering 66) 

rekommenderar 78 procent platsen, i Varberg (samma betyg och placering) rekommenderar 

82 procent platsen. 

 

Detta betyder att de fall där AT-läkarna bara i mindre utsträckning rekommenderar platsen så 

upplever man sig ha starka skäl till detta. Det tycks kräva ”en hel del” innan man tar steget att 

inte rekommendera sin AT: 

 

Kollegialt stöd , handledning, formell medicinsk utbildning 

I frågeformuläret har vi bett AT-läkarna att betygssätta ”Handledning”, ”Formell medicinsk 

utbildning” samt ”Kollegialt stöd”.  

 

När det gäller dessa olika dimensioner vet vi att om det kollegiala stödet inte är bra så 

betygsätts AT lågt. Ett högt betyg för kollegialt stöd är däremot inte i sig grund för ett bra 

slutbetyg. I årets undersökning kan Alingsås exemplifiera detta. Det kollegiala stödet fick 

betyget 8,2, men eftersom både handledning och medicinsk utbildning får betyg under 4 så 

blir slutbetyget 5,7 och 66 plats. 

 

Det kollegiala stödet får för 94 procent av sjukhuset högst betyg av de tre dimensionerna . 

Bara i Lund (6,0), Ängelholm (6,5), Malmö (6,7), på Karolinska sjukhuset (6,7) får 

handledning och /eller medicinsk utbildning högre betyg. I övrigt får kollegialt stöd betyg från 

5,7 (Uddevalla) till 9,5 (Hudiksvall). Genomsnittet ligger på 8,2. 

 

Medicinsk utbildning får betyg från 3,0 (Alingsås) till 8,4 (Falun). Genomsnittsbetyget är 6,1. 
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När det gäller handledningen är betygsskalan: från 3,8 (Alingsås) till 7,9 (Skövde och 

Akademiska i Uppsala). Genomsnittsbetyget är 6,2. Spridningen är lägre, dvs extremt höga 

och extremt låga betyg är inte vanliga. Många ligger något över eller något under snittbetyget. 

Det är uppenbarligen svårt att svara upp mot de förväntningar och behov som AT-läkarna har 

och som också lagstiftaren utryckt i de regler som gäller för AT. Även de AT-orter som satsar 

hårt på detta har svårt att klara handledningen på grund av tidsbrist och ett starkt 

produktionstryck.  

 

De olika utbildningsavsnitten 

Betygen på de olika momenten skiljer sig en hel del åt. Det är inte ovanligt att ett moment får 

ett medelbetyg under 5 medan ett annat moment ligger på 9. Kvaliteten i en AT-utbildning är 

helt klart mycket varierad.  

 

Allmänmedicin är det moment som rankas högst på de flesta AT-orter (66 procent). En 

tänkbar delförklaring är att momentet kommer sist i utbildningen och att AT-läkarna då är 

”mer varma i kläderna”. En annan faktor som bör spela in är en medveten satsning på 

utbildning (bl a handledningen) inom diciplinen. Bland övriga moment är förstaplatsen 

relativt väl fördelad.  

 

När det gäller det moment som rankas lägst är psykiatri det moment som man vanligast – på 

47 procent av de sjukhus som ingår - har betygssatt lägst. Kirurgi rankas lägst för 30 procent 

av AT-orterna. 

 

Lika över åren och geografiska kluster 

Många sjukhus rankas relativt likartat över åren. Bland de 24 översta sjukhusen är det t ex 

bara 7 som har en tidigare placering sämre än 25. Flera av sjukhusen i botten av listan har 

tidigare dåliga placeringar. 

 

Listan uppvisar också vad som förefaller vara geografiska mönster. Dels sådana kluster där 

sjukhus i samma län – tex Örebro, Lindesberg, och Karlskoga – får likartad placering och 

likartat betyg, dels lite grövre, mer svårförklarade kluster. Ett sådant är vad vi lite tillyxat 

skulle kunna kalla ett ”smålandskluster” i toppen av listan (Skövde, Västervik, Jönköping, 

Ljungby, Oskarshamn). Ett annat är ett ”Dalakluster” i toppen (Falun, Mora, Hudiksvall,) I 
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botten finns ett Göteborgskluster med Uddevalla, Varberg, Alingsås, Sahlgrenska, NÄL. 

Långt ner finns flera Stockholmssjukhus (t ex ST Göran, SÖS, Danderyd, Södertälje).  

 

Båda tendenserna – kontinuiteten och geografin - har delvis med storleken på sjukhusen att 

göra. Stora anonyma och opersonliga sjukhus (som det finns mer av i storstäderna) får 

normalt lägre betyg än mindre mer intima sjukhus. Men detta synes inte vara hela 

förklaringen. Mönstren kan naturligtvis ha uppstått slumpmässigt. Det är ändå värt att 

reflektera över dem: är de riktiga? vad är de i så fall uttryck för? hur har de uppstått? 

  

 Få som förhandlat individuellt 

72 (dvs ca 10 %) av de AT-läkare som ingår i rankingen har förhandlat sin lön individuellt. 

Detta är samma andel som tidigare uppmätts. En viss tendens till att den möjligheten har 

samvarierar med ett positivt omdöme kan anas. Tre fjärdedelar av de som förhandlat 

individuellt finns på de 26 bäst rankade sjukhusen. Dels ingår en satsning på lönen  

förmodligen ofta som en naturlig del av en satsning på AT i övrigt, dels påverkar lönen AT-

läkarens känsla av att vara välkommen eller mindre välkommen. En viss information ligger i 

det faktum att de enstaka individer på t ex Skellefteå och Simrishamn som fått förhandla 

individuellt har gett sina placeringar betyget 10. 

 

 

 

SYLFs rankinglista 2003 

 

 

 

1. Skövde      betyg: 8,8 11 personer        17 månader i snitt  

              Rekommenderas av 100 % 

 

Skövde placerade sig i topp både 2002 (1) och 2001 (6) med betyg på 9,0. Årets ranking bygger på information 

från nästan tre gånger så många individer som 2002. Både Handledning (7,9), Medicinsk utbildning (7,7) och 

Kollegialt stöd (9,2) får höga betyg. Bland de olika utbildningsavsnitten avviker Psykiatri  negativt och når bara 

upp till medelbetyget 5,4. Medicin (8,3), Kirurgi (9,1), Allmänmedicin (8,5) 
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2. Falun betyg 8,6 13 personer     17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Falun har tidigare kommit som nr 18 och nr 23. Årets betyg är bättre än de tidigare. Liksom för Skövde får alla 

dimensioner höga betyg: handledning (7,3), Medicinsk utbildning (8,4) och kollegialt stöd (8,9). Precis som i 

Skövde är det bara Psykiatrin (4,4) som får lågt betyg.  Medicin (8,5), Kirurgi 7,7), Allmänmedicin (8,8). De 

flesta AT-läkare har förhandlat sin lön individuellt. 

 

 

3. Mora betyg 8,3 15 personer    19 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %. 

 

Mora har tidigare kunnat glädja sig åt framskjutna positioner – plats 12 och 17. Man tycks ytterligare ha 

förbättrat sig. Detta med nästan dubbelt så många betygssättare som grund. Framförallt tycks det kollegiala 

stödet vara gott (9,09. Handledning (6,7), Medicinsk utbildning (7,0). Allmänmedicin är populäraste 

utbildningsavsnitt (9,5). Medicin (8,6), Kirurgi 7,0), Psykiatri (5,0) Mer än hälften av de svarande har förhandlat 

sin lön individuellt. 

 

3. Västervik betyg 8,3 8 personer    18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %  

 

Västervik illustrerar tesen att framgång föder framgång. Man har en svit av bra placeringar (6 0ch 14) och betyg 

(8,0 och 8,3)  bakom sig. Man tycks ha lyckats höja kvaliteten ytterligare inför årets ranking som baseras på fler 

svarande än tidigare. Handledning (6,1), Medicinsk utbildning (7,1) och Kollegialt stöd (9,3). Allmänmedicin 

(9,5) är starkast och psykiatri (6,7) svagaste utbildningsavsnitt. Kirurgi får 7,3 och Medicin 7,8. 

 

3.  Hudiksvall    betyg 8,3    13 personer     19 månader i snitt 

                  Rekommenderas av 100 % 

 

Hudiksvall placerade sig som nummer 4 år 2002 med betyget 8,6 (5 personer). Man försvarar alltså sin position 

väl i år – nu baserat på nästan tre gånger så många svar. Handledning (7,2), Medicinsk utbildning (7,2), 

Kollegialt stöd (9,5).  Bland utbildningsavsnitten avviker Psykiatri (4,8)  negativt. Medicin (7,4), Kirurgi (8,3), 

Allmänmedicin (7,2). De flesta av de tillfrågade har förhandlat lönen individuellt.  
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3. Ljungby betyg 8,3 4 personer   18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 75 % 

 

Ljungby kom på plats 30 år 2002 (betyg:8,3) och tycks alltså ha ryckt upp sig. Dock måste det låga antalet 

betygssättare beaktas. Handledning (7,3), Medicinsk utbildning (6,3), Kollegialt stöd (8,8). Samtliga 

utbildningsavsnitt får goda betyg: medicin (7,8), Kirurgi (8,3), Psykiatri (7,5), Allmänmedicin (8,0). 

 

7. Kristianstad    betyg 8,1 10 personer    16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %. 

 

Kristianstad kom på plats nr 30 år 2002 (6 personer). Kirurgi (6,2) och allmänmedicin (6,4) får relativt låga 

betyg.. Medicin (8,5), Psykiatri (7,9). Handledning (6,3), Medicinsk Utbildning (6,2), Kollegialt stöd (8,5) 

 

7. Lidköping betyg 8,1 9 personer  17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Lidköping har två bra tidigare placeringar (19 och 9). Allmänmedicin (8,7) är starkast och psykiatri (5,1) svagast 

Medicin (8,6), Kirurgi (6,5). Handledningen kommer upp i 7,3, Medicinsk utbildning (6,4), Kollegialt stöd (8,6). 

 

7. Skellefteå betyg 8,1 12 personer   18 månader i snitt 

 rekommenderas av 100 %.  

 

Skellefteå ökar från tidigare goda resultat ( plats 14 och 18) . Samtliga delmoment får höga betyg: Medicin (7,8), 

Kirurgi (8,6), Allmänmedicin (7,4). Psykiatri får det ovanligt höga betyget 8,1. Handledning (7,8), Medicinsk 

utbildning (6,8), Kollegialt stöd (8,7). En person har fått förhandla sin lön individuellt. 

 

7.  Ryhov, Jönköping   betyg 8,1  20 personer   16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %  

 

Ryhov placerar sig åter i toppen av listan (tidigare 5 och 11). Jämna, höga betyg för samtliga utbildningsavsnitt: 

Medicin (7,2), Kirurgi (7,6), Psykiatri (7,2), Allmänmedicin (8,3). Handledning (6.6), Medicinsk Utbildning 

(7,5), Kollegialt stöd (8,1). 

 

7. Örebro betyg 8,1 12 personer   16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %   
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Örebro försvarar sin framskjutna placering från 2002 ( betyg: 7,9, plats 9). Utöver handledningen (7,2) får även 

den formella medicinska utbildningen (6,9) hyfsat betyg. Kollegialt stöd (8,6). Bland de olika avsnitten avviker 

psykiatri negativt (6,1). Medicin (7,9), Kirurgi (7,5), Allmänmedicin (8,0). 

 

12. Akademiska Uppsala  betyg 8,0  8 personer 14 månader i snitt 

 Rekommenderas av 81 %   

 

En stark uppryckning från plats 65 år 2002. Både handledning (7,9) och formell medicinsk utbildning (7,2) och 

kollegialt stöd (7,9)  får bra betyg. Bland utbildningsavsnitten får Psykiatri (6,9) och Medicin (6,7) något lägre 

betyg. Kirurgi (7,6), Allmänmedicin (8,6). En person uppger sig ha förhandlat sin lön individuellt. 

 

13. Oskarshamn  betyg 7,9 10 personer  17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

  

En stark uppryckning från förra årets placering (45) och betyg (6,6). Handledning (6,0), Medicinsk utbildning 

(6,4), Kollegialt stöd (9,1). Samtliga delmoment får betyg över 7 och de flesta över 8: Kirurgi (8,25), psykiatri 

(8,17) och allmänmedicin (9,3), Medicin (7,2). Nästan dubbelt så många betygssättare som tidigare. 

 

13. Östersund betyg 7,9 20 personer  16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Östersund stiger stadigt (tidigare plats 25 och 27). Handledning (6,4), Medicinsk utbildning (6,3), Kollegialt stöd 

(8,5). Psykiatrin är svagast (6,1) och allmänmedicin starkast (8,8). Medicin (7,1), Kirurgi (7,0). 

 

 

13. Halmstad betyg 7,9 15 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 93 % 

 

En rejäl uppryckning från 2002 både betygsmässigt (6,6) och placeringsmässigt (45). Kirurgi (7,8) och 

allmänmedicin (8,4), och Medicin (7,4) får starka betyg, psykiatrin sämre (4,8). Handledning (6,5), Medicinsk 

utbildning (7,6), Kollegialt stöd (8,5). 
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13.                 Höglandssj. Eksjö     betyg 7,9    8 personer 18 månader i snitt 

Rekommenderas av 88 %.  

 

Tidigare inte betygsatt individuellt. Allmänmedicin får mycket högt betyg (9,2). Medicin (7,6), Kirurgi (7,6), 

Psykiatri (6,6). Handledning (7,0), Medicinsk utbildning (7,1), Kollegialt stöd (8,8). Någon enstaka har 

förhandlat lönen individuellt  

 

13. Lindesberg betyg 7,9 8 personer  13 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Tidigare bra placeringar – 6 och 7.  Tycks bevaka sin position väl. Handledning (7,0), Medicinsk utbildning 

(6,2), Kollegialt stöd (8,5). De olika utbildningsavsnitten får lägre betyg än helhetsbedömningen. Medicin (6,7), 

Kirurgi (6,8), Psykiatri (5,0), Allmänmedicin (7,5). Hälften av AT-läkarna har fått förhandla sin lön individuellt. 

 

18. Visby betyg 7,9 14 personer 18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %    

 

Något sämre än Visbys tidigare placeringar (12 och 3) . Den formella medicinska utbildningen får det mycket 

låga betyget 4,9, Handledning (6,3), Kollegialt stöd (9,2).  Bland utbildningsavsnitten är Psykiatri svagast  med 

4,6. Medicin (7,7), Kirurgi (6,6), Allmänmedicin (7,5). 

 

19.  Avesta betyg 7,7 7 personer   12 månader i snitt 

 Rekommenderas av 86 % 

 

Ej betygssatt 2002. Tycks ingå i Dalarnas framgångskoncept. Den medicinska utbildningen kommer upp i 

betyget 7,9. Handledning (6,9), Kollegialt stöd (8,1). Bland utbildningsavsnitten utmärker sig psykiatri (9,0), 

Medicin (7,8), Kirurgi (6,7), Allmänmedicin (8,5). Nästan hälften har förhandlat lönen individuellt. 

 

19. Gällivare betyg 7,7 7 personer 17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 71 % 

 

Gällivare tycks något ojämnt (tidigare palst 48 och 8) . En tung jourbelastning kan göra att betyget varierar med 

hur medvetna AT-läkarna är om detta när de gör sitt val. Handledning (6,6), Medicinsk utbildning (7,3), 

Kollegialt stöd ( 8,4). Bland utbildningsavsnitten får Kirurgi får svagt betyg (5,1). Medicin (8,4), Psykiatri (6,6), 

Allmänmedicin (8,7). 
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19.  Sollefteå betyg 7,7 7 personer   18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Ej tidigare betygssatt. Samtliga delmoment, undantaget psykiatri (6,0) får höga betyg. Medicin (8,0), Kirurgi 

(7,0),  Allmänmedicin (8,6). Så även den viktiga handledningen (7,3), medicinsk utbildning (5,9), Kollegialt stöd 

(7,6). 2 av 7 har fått förhandla lönen individuellt. Liten spridning bland de tillfrågade 

 

19. Karlskoga betyg 7,7 10 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 procent 

 

Betydligt högre placering än tidigare – 63 och 21. Jämn betygssättning. Psykiatri (6,1) avviker negativt. Medicin 

(7,9), Kirurgi (7,8), Allmänmedicin (7,0). Samtliga tre bedömningsdimensioner Handledning (7,9), Medicinsk 

utbildning (7,4) och Kollegialt stöd (8,8) får goda betyg. En majoritet har förhandlat lönen individuellt 

 

19. Norrtälje betyg 7,7 14 personer   14 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %    

 

Norrtälje stiger från 2002 (betyg 7,1, plats 25). Medicin (8,9) starkast och Psykiatri (5,6) svagast. Kirurgi (6,9), 

Allmänmedicin (7,2). Handledning (6,5), Medicinsk utbildning (7,0) Kollegialt stöd (8,5).  

 

19. Karlskrona betyg 7,7 11 personer   15 månader i snitt 

 Rekommenderas av  100 % 

 

Försvarar sin position på den övre halvan (tidigare 10 och 21) och uppvisar samma goda betygsnivå som 

tidigare. Handledning (6,9), Medicinsk utbildning (7,5), Kollegialt stöd (8,7). Bland utbildningsavsnitten är 

Allmänmedicin (8,8) det starkaste kortet. Medicin (7,1), Kirurgi (6,1), Psykiatri (7,1). 

 

25. MAS, Malmö   betyg 7,6 7 personer 13 månader i snitt 

 Rekommenderas av 86 % 

 

En uppryckning från tidigare placeringar: 55 och 39. Den formella medicinska utbildningen får ovanligt bra 

betyg (7,7). Handledning (6,8), Kollegialt stöd (6,7). Jämna betyg över de olika delmomenten – kirurgi är 

svagast med betyget 6,4. Medicin (7,2), Psykiatri (7,5), Allmänmedicin (7,0). MAS är med detta ett bra exempel 

på att låga betyg för kollegialt stöd obönhörligen drar ner det sammanfattande omdömet. 
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25. Umeå  betyg 7,6 11 personer    15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 %    

 

Umeå försvarar varken tidigare placering (2) eller betyg (8,8). Den medicinska utbildningen får bara betyget 5,7. 

Handledning (6,7), Kollegialt stöd (8,4). Dock hög och jämn betygssättning över utbildningsavsnitten (mellan 7 

och 8). Medicin (8,0), Kirurgi (7,2), Psykiatri (7,2), Allmänmedicin (8,1). Nästan hälften har förhandlat lönen 

individuellt. 

 

27. Eskilstuna betyg 7,5 14 personer  15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 94 % 

 

Bättre betyg men sämre placering än 2002 (7,4, plats 14). Både handledning (6,6), medicinsk utbildning (7,5) 

och Kollegialt stöd (8,3) får acceptabla betyg. Bland utbildningsavsnitten är Medicin (6,1) svagast. Kirurgi (7,2), 

Psykiatri (8,2), och Allmänmedicin (8,6) är betydligt bättre.  

 

27. Katrineholm   betyg 7,5 6 personer   14 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Ej tidigare betygssatt. Handledning (6,2), Medicinsk utbildning (6,6), Kollegialt stöd (7,8). Psykiatri (3,0) och 

Kirurgi (4,8) får låga betyg. Medicin kommer upp i 9,2 och Allmänmedicin  i 10,0 (dock bara en person) 

 

 29. Linköping betyg 7,3 7 personer   15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 79 % 

 

Den medicinska utbildningen kommer upp i goda 7,7. Handledning (6,9), Kollegialt stöd (8,4). Bland 

utbildningsavsnitten får allmänmedicin betyget 7,8, resten betyg under eller strax över 6: Medicin (6,4), Kirurgi 

(5,8), Psykiatri (6,0). 

 

29. Ängelholm betyg 7,3 4 personer   20 månader i snitt 

 Rekommenderas av 75 %    

 

Ängelholm tycks ha skärpt till sig. År 2002 var betyget 6,7 och placeringen 41. Handledningen (7,3) och den 

formella medicinska utbildningen får bra betyg (7,5). Ovanligt nog är det det kollegiala stödet som haltar (6,5). 

Psykiatri  får också underbetyg (3). Medicin (7,8), Kirurgi (8,0), Allmänmedicin (7,0). 
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29. Södra Älvsborg   betyg 7,3     4 personer 18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Ej tidigare betygssatt. Handledning (7,3), Medicinsk utbildning (6,5), Kollegialt stöd (7,5). Medicin (7,3), 

Kirurgi (6,0), Psykiatri (6,3), Allmänmedicin (8,3). 

 

32 Arvika betyg 7,2 5 personer  16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 80 %  

 

Bättre betyg och bättre placering än 2002 (plats 48, betyg; 6,5). Den medicinska utbildningen når bara upp i 

betyget 4,8. Handledning (8,0), Kollegialt stöd (7,8). Medicin (8,0) är starkaste utbildningsmomentet. Kirurgi 

(6,3), Psykiatri (6,0), Allmänmedicin (6,3) 

 

32 Växjö betyg 7,2 14 personer   17 månader i snitt 

Rekommenderas av 86 %   

 

Ungefär samma placering (30) och betyg (7,0) som 2002. Handledning (6,2) och Medicinsk utildning (6,3). 

Kollegialt stöd (7,6). Bland utbildningsavsnitten får Psykiatri (4,0) och kirurgi (5,9) svagast betyg, Medicin 

(7,4), Allmänmedicin (8,2). 

 

32. Örnsköldsvik   betyg 7,2 10 personer  15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 %  

 

Sämre betyg (7,8) och placering (10) än 2002. Den formella medicinska utbildningen når bara betyget 4,9. 

Handledning (5,8), Kollegialt stöd (8,7). Medicin (7,0), Kirurgi (6,5), Psykiatri (7,2), Allmänmedicin (8,3). 

 

35. Enköping betyg 7,1 14 personer 15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 79 %  

 

En uppryckning från 2002 (betyg 5,5 och placering 62). Den formaliserade medicinska utbildningen får bara 

betyget 5,0. Handledning (6,3), Kollegialt stöd (8,6). Psykiatrin är det utbildningsavsnitt som får lägst betyg ( 

5,5). Medicin (6,4), Kirurgi (7,1), Allmänmedicin (8,2). 
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36. Simrishamn      betyg 7,0          3 personer   16  månader i snitt 

 Rekommenderas av 67 % 

 

Lite väl få betygssättare för långtgående slutsatser. Dock samma betyg som 2002 och en jämn och hög 

betygssättning av de olika avsnitten: Medicin (8,0), Kirurgi (9,0), Psykiatri (8,0), Allmänmedicin (8,0). 

Handledning (7,3), Medicinsk utbildning (6,3), Kollegialt stöd (9,3). Den person av de tre som har förhandlat 

individuellt har avgett det högsta betyget. 

 

36. Kiruna      betyg 7,0 10 personer   17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 %  

 

Placering (19, 29) och betyg (7,3 och 7,8) i linje med tidigare år. Handledning (5,6), Medicinsk utbildning (5,6), 

Kollegialt stöd (8,5). Bland utbildningsavsnitten hamnar Kirurgi (5,8) och psykiatri (6,3) under 7. Medicin (7,2), 

Allmänmedicin (7,4) 

 

36. Landskrona   betyg 7,0 8 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 86 %   

 

Landskrona faller tillbaka från plats nr 14 år 2002. Handledningen får bara betyget 5,3. Medicinsk utbildning 

(6,0), Kollegialt stöd (8,6).  Medicin (7,1), Kirurgi (6,4), Psykiatri (7,8), Allmänmedicin (7,0). Någon enstaka får 

förhandla lönen individuellt 

 

36.  Torsby betyg 7,0 4 personer   21 månader i snitt 

 Rekommenderas av 50 %   

 

Ej tidigare betygssatt. 4 personer är naturligtvis väl få att bygga analyser på. Handledningen (4,5) och den 

formella medicinska utbildningen (5,5) får låga betyg. Kollegialt stöd (7,5). Medicin (6,8), Kirurgi (7,5), 

Psykiatri (6,3), Allmänmedicin (7,3). 

 

40 Kalmar betyg 6,9 14 personer   15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 92 %  

 

Betyg och placering i parietet med 2002 (7,0, 30). Handledning (5,9), Medicinsk utbildning (6,5), Kollegialt stöd 

(7,5) Relativt jämn betygssättaning av utbildningsmomenten där kirurgi avviker något i negativ bemärkelse 

(5,6).  Medicin (7,5), Psykiatri (7,5), Allmänmedicin (8,9) 
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40. Kungälv betyg 6,9 6 personer 15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 %  

 

Betyg  och placering i paritet med tidigare år (7,0 30e plats 2002) . Handledningen får betyget 5,5. Medicinsk 

utbildning (6,2), Kollegialt stöd /6,7). Kirurgi är sämsta utbildningsavsnitt (5,3). Medicin (6,7), Psykiatri (7,5), 

Allmänmedicin (7,7). 

 

40. Västerås betyg 6,9 12 personer 15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 67 %   

 

Handledningen (5,2), medicinsk utbildning (5,0) Kollegialt stöd (7,8). Psykiatrin är svagast (5,1) och 

allmänmedicin starkast (8,4), Medicin (6,8), Kirurgi (7,0). 2 personer har förhandlat lönen individuellt. 

 

43 Karoliska   betyg 6,8   12  personer  9 månader i snitt 

Rekommenderas av  86 %  

 

Betyget (tidigare 5,6 och 6,5) och placeringen (tidigare 60 och 53) antyder en viss uppryckning av AT-

utbildningens kvalitet. Jämn betygssättning av de olika utbildningsmomenten runt eller strax över 7. Medicin 

(6,9), Kirurgi (7,6), Psykiatri (7,0), Allmänmedicin (7,3). Det kollegiala stödet får bara betyget 6,7. Handledning 

(7,1), Medicinsk utbildning (6,7). 

 

43 Motala   betyg 6,8     14 personer 19 månader i snitt 

                      Rekommenderas av  96 %  

 

Motala sjunker från tidigare placeringar (plats 25 år 2002 och plats 31 år 2001). I år är betygen: Handledning 

(6,7), Medicinsk utbildning (6,3), Kollegialt stöd ((,2). Jämn betygssättning av utbildningsavsnitten där bara 

medicin kommer över 7. Medicin (7,3), Kirurgi (6,5), Psykiatri (6,4), Allmänmedicin (6,3): Några få har fått 

möjlighet att förhandla lönen individuellt 

 

45 Borås    betyg 6,7    14 personer 15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 85 %  

 

Nästan samma betyg och placering som 2002 (6,6, plats 45). Handledning (5,9), Medicinsk utbildning (5,4), 

Kollegialt stöd (6,9). Kirurgi är sämsta utbildningsavsnitt (5,9). Medicin (6,0), Psykiatri (6,9), Allmänmedicin 

(7,8). 
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45. Karlstad   betyg 6,7    22 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av  76 %  

 

En sämre placering (tidigare 19 och 28) och ett sämre betyg (7,3 och 7,8) än tidigare år. Handledning (5,7), 

Medicinsk utbildning (6,2), Kollegialt stöd (8,0). Psykiatrin (4,8) och Medicin (5,7) är de svagaste 

utbildningsavsnitten. Kirurgi (7,3), Allmänmedicin (7,9). 

 

 

45. Huddinge betyg 6,7 6 personer  9 månader i snitt 

Rekommenderas av  83 %   

 

För tredje året i rad ett betyg under 7 (tidigare 6,3) och en placering i paritet med tidigare år. Handledning (5,8), 

Medicinsk utbildning (7,0), Kollegialt stöd (7,5). Psykiatri (8,0) och Kirurgi (7,8) får relativt goda betyg. 

Medicin (6,5), Allmänmedicin (3,0 bara en person).  

 

45. Mölndal betyg 6,7 6 personer  15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 83 % 

 

Möndal kom år 2002 på plats 30 med betyget 7,0. Handledningen får det något magra betyget 5, Medicinsk 

utbildning (6,7), Kollegialt stöd (9,0). Medicin (5,7), Kirurgi (8,5), Psykiatri (7,5), 

 

49. Lycksele    betyg 6,4 7 personer  19 månader i snitt 

 Rekommenderas av 71 % 

 

Lycksele sjunker från plats 25 år 2002. Handledning (5,7), Medicinsk utbildning (5,3), Kollegialt stöd (8,3). 

Medicin (8,0), Kirurgi (5,1), Psykiatri (4,3), Allmänmedicin (6,8). 

 

50                 Lund       betyg 6,6    5 personer  9 månader i snitt 

 Rekommenderas av 60 procent 

 

Lund placerade sig på plats 56 med betyget 6,1 år 2002. Handledning (6,2), Medicinsk utbildning (6,2), 

Kollegialt stöd (6,0). Medicin (5,0), Kirurgi (6,8), Psykiatri (5,5), Allmänmedicin (7,5). 
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50 Vrinnevi Norrköping betyg 6,6 16 personer   18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 procent        

 

Placering och betyg i parietet med tidigare år (plats 41 betyg 6,7). Handledningen och Medicinsk utbildning får 

betyget 5,4. Kollegialt stöd (8,1). Psykiatri (4,1) är svagaste utbildningsavsnittet, Allmänmedicin det starkaste 

(7,5). Kirurgi (6,9), Medicin (5,9). 

 

52 Nyköping betyg 6,5 15 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 60 %   

 

I princip samma placering (52) och betyg (6,3) som 2002. 

Handledningen (5,9), Medicinsk utbildning (4,9), Kollegialt stöd (8,6). Medicin (7,1), Kirurgi (5,2), Psykiatri 

(7,5). Allmänmedicin (7,9) 

 

53                 Sundsvall    betyg 6,4 17 personer 18 månader i snitt 

 Rekommenderas av 88 procent 

 

Ungefär samma placering och betyg som 2002 (plats 39, betyg 6,8). Handledning (5,8), Medicinsk utbildning 

(5,7), Kollegialt stöd (7,4). Bland utbildningsavsnitten får Psykiatri (7,8) och allmänmedicin (8,0) goda betyg – 

Kirurgi (5,8) och Medicin (6,5) något sämre. 

 

53  Västerås/Köping betyg 6,4 5 personer   14 månader i snitt 

 Rekommenderas av 100 % 

 

Plats  50 betyg 6,4 år 2002. Medicindelen som görs i köping får toppbetyget 8,2. Kirurgi och psykiatri får 5 och 

4, Allmänmedicin (7,5). Handledning (6,2), Medicinsk utbildning (5,8), Kollegialt stöd (7,8). 

 

53 Sunderbyn   betyg 6,4 10 personer 17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 procent 

 

Lägre betyg och placering än 2002 (plats 23) och 2001 (plats 35). Handledningen får dåligt betyg (5,2), 

Medicinsk utbildning (7,7) och kollegialt stöd (7,8) bättre. Bland utbildningsavsnitten får psykiatrimomentet 

(4,4), Kirurgi (6,7) Medicin (5,6) Allmänmedicin (8,7) 
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53 Sahlgrenska   betyg 6,4 11 personer 12 månader i snitt 

 Rekommenderas av 82 % 

 

Bättre utfall än 2002 ( plats 57 betyg 6,0). Jämn betygssättning av de olika momenten som i tre fall av fyra ligger 

runt 7 och därmed över slutbetyget: Medicin (6,8), Kirurgi (6,1) Psykiatri (6,8) Allmänmedicin (7,0). 

Handledning (5,3) Medicinsk utbildning (5,6), Kollegialt stöd (7,6) 

 

57 Helsingborg       betyg 6,3   6 personer  11 månader i snitt 

 Rekommenderas av 67 %. 

 

Helsingborg får i princip samma betyg och placering som tidigare år ( plats 52 betyg 6,3 år 2002). Psykiatri (8,3) 

och Allmänmedicin (8,3) får bra betyg – kirurgi (5,8) och Medicin (6,0) något sämre. Handledning (6,8), 

Medicinsk utbildning (6,0), Kollegialt stöd (7,3). 

 

57 ST Göran betyg  6,3  20 personer 11 månader i snitt 

 Rekommenderas av 90 % 

 

St Göran når sin sämsta placering (tidigare 23 och 20) och sitt sämsta betyg (tidigare 7,2 0ch 8,2) på tre år. 

Starkaste momentet är medicin (7,7), Kirurgi (5,9), Psykiatri (6,1), Allmänmedicin (5,2). Handledning (5,2), 

Medicinsk utbildning (5,6) Kollegialt stöd (8,1). 

 

57 NÄL, Trollhättan betyg 6,3 17 personer  15 månader i snitt 

 Rekommenderas av 81 %   

 

Samma placering och betyg som året innan. Låga betyg överlag, Handledning får tex betyget 4,8. Medicinsk 

utbildning (5,7), Kollegialt stöd (6,8). Bland utbildningsavsnitten är det bara Allmänmedicin (7,4) som kommer 

över betyget 7,0. Medicin (5,8), Kirurgi (6,0), Psykiatri (6,9). 

 

60 Södersjukhuset     betyg  6,2    22 personer 9 månader i snitt 

 Rekommenderas av 82 procent 

 

SÖS placerar sig på ungefär samma nivå som tidigare år (41, 47). Handledning (4,9), Medicinsk utbildning (5,2) 

Kollegialt stöd (6,6).  Få (2 st) av de svarande har genomgått allmänmedicin (8,5) som vanligen får bra betyg. 

Kirurgi (5,9), Psykiatri (4,0), Medicin (7,5). 
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60. Gävle  betyg 6,2 16 personer   16 månader i snitt 

  Rekommenderas av 63 % 

 

Gävle går lite fram och tillbaka i placeringar – plats 65 år 2002 och plats 48 år 2001. 

De flesta utbildningsavsnitt får godkända betyg (en bit över 7): Kirurgi (7,3), Psykiatri (7,8), Allmänmedicin 

(7,7), undantaget är Medicinavsnittet som bara når 4,5. Sämre betyg får våra tre utvärderingsdimensioner: 

Handledning (5,8), Medicinsk utbildning (4,1) Kollegialt stöd (6,9). 

 

62. Danderyd  betyg 6,1 17 personer 11 månader i snitt 

 Rekommenderas av 71 % 

  

Danderyd placerar sig i paritet med tidigare år (60, 51). Psykiatri (7,8) och allmänmedicin (8,0) är Danderyds 

starka kort – Kirurgi (5,8) och Medicin (6,7) de något svagare. Bland utvärderingsdimensionerna får 

Handledningen underbetyg (5,3), medicinsk utbildning (6,1), Kollegialt stöd (7,7). 

 

 

63 Västerås/Sala   betyg 5,9 10 personer  18 månader i snitt 

Rekommenderas av 60%  

( flera av de svarande betonar att de endast rekommenderar den  

del som görs i Sala) 

 

Handledning (4,7), Medicinsk utbildning (3,8), Kollegialt stöd (6,6).  Medicin (7), Kirurgi (5,3), Psykiatri (4,6), 

Allmänmedicin (6,7) 

 

 

63 Södertälje betyg 5,9 10 personer 11 månader i snittb 

 Rekommenderas av 80 % 

 

Södertälje har tidigare placerat sig på plats 16 och 17. Flera av de svarande har bara gjort medicin (6,4) och 

Kirurgi (5,7) vilket kan tänkas vara till nackdel. Allmänmedicin (5,0), Psykiatri (5,3). Handledning (4,5), 

Medicinsk utbildning (4,9), Kollegialt stöd (6,7) 
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65 Värnamo betyg 5,8 5 personer 17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 60 %   

 

Värnamo har sjunkit från plats 39 år 2002. Medelbetyget var då 6,8. I år är betygen: Handledning (4,0), 

Medicinsk utbildning (3,4), Kollegialt stöd (8,0). Medicin (5,5), Kirurgi (4,5) Psykiatri (5,0), Allmänmedicin 

(9.0)  

 

66 Hässleholm   betyg  5,7 12 personer 16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 65 % 

 

Hässleholm ligger kvar i botten (plats 59 år 2002). Bara allmänmedicin (7,4) får ett medelbetyg över 7. Medicin 

(5,3), Kirurgi (5,0), Psykiatri (6,6). Handledning (5,1) Medicinsk utbildning (4,2), Kollegialt stöd (6,5). 

 

66  Alingsås  betyg  5,7  6 personer 13 månader i snitt 

 Rekommenderas av 33 % 

 

Alingsås sjunker tillbaka både vad gäller betyg (7,1 år 2002) och placering (25 år 2002). Det kollegiala stödet 

(8,2) får godkänt men det räcker inte när handledning (3,83) och Medicinsk utbildning (3,0) inte håller måttet. 

Sämst betyg bland utbildningsavsnitten  får psykiatri (4,0), Medicin (5,3) Kirurgi (6,0), allmänmedicin (10, en 

person) 

 

68  Varberg betyg 5,6   14 personer  16 månader i snitt 

 Rekommenderas av 82 %  

 

Varberg fortsätter att betygsättas lågt. År 2002 kom man på 65:e plats med betyget (5,0). 

Handledningen får betyget 4,6, medicinsk utbildning (4,1), Kollegialt stöd (6,9). Medicin (6,6), Kirurgi (3,8), 

Psykiatri (5,0) Allmänmedicin (8,5).  

 

68 Uddevalla    betyg 5,6 9 personer    20 månader i snitt 

 Rekommenderas av 78 %    

 

Uddevalla låg i botten även 2002 – plats 68, betyg 4,6. Betygen i år är: Handledning (3,9), Medicinsk utbildning 

(5,4), Kollegialt stöd (5,7). Medicin (4,3), Kirurgi ( 5,9), Psykiatri (6,0), Allmänmedicin (6,2). 
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70. Ystad   betyg 4,8 6 personer  17 månader i snitt 

 Rekommenderas av 41 % 

 

Ystad är till synes ohjälpligt kvar på botten. Ystad placerade sig på plats 63 år 2002. Handledning (5,2), 

Medicinsk utbildning (4,7),  Kollegialt stöd (7,5). Medicin (5,2), Kirurgi (5,6), Psykiatri (6,5), Allmänmedicin 

(5,3). 
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jala/AT-ranking 2003 

 
AT-ranking 2003                                    
   
1)       Kvinna          Man      2)  Examensår:………              

         Etiketten avlägsnas när vi får Ditt svar! 
 
3) Hur långt har Du  
kommit i Din AT?              Ej påbörjat AT           Jag har gjort….månader          Har avslutat AT  
 
 
4) AT-blockets längd:      18 mån.         21 mån.         Forskar-AT           Annat:……………... 
 
5) Var gör du/gjorde Du din AT? 
 
     Landsting:…………………………………  Sjukhus:……………………………………. 
 
6) Hur vill Du betygssätta följande centrala faktorer i Din AT längs en tiogradig skala  
    där 1 är uruselt och 10 är fantastiskt bra 
                                          
                                              1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
Handledning               
 
Formaliserad  
medicinsk utbildning 
 
Kollegialt stöd 
 
7) Hur vill Du betygsätta de olika placeringarna Du har gjort längs en tiogradig skala  
    där 1 är uruselt och 10 är fantastiskt bra 
 
         Ej gjort  Betyg 

                                                                   1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Medicin                                                                                               

Kirurgi 

Psykiatri 

Allmänmedicin 

 
8. Vilket sammanfattande betyg på en skala från 1 – 10, där 1 är uruselt och 10 är 
fantastiskt bra, skulle Du vilja ge Din AT? 
               
                      1          2           3         4          5          6          7          8           9         10 
 
9. Har Du fått/fick Du förhandla Din AT-lön individuellt?        Ja        Nej 

10. Skulle Du rekommendera en kollega/vän att söka samma AT-ställe?        Ja        Nej 


