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SYLF:s policydokument för allmäntjänstgöring 

  
Syfte  
  
SYLF:s policydokument sammanställer förbundets ståndpunkter och åsikter inom specifika områden. 
Syftet är att underlätta för lokalavdelningar och nya styrelsemedlemmar att sätta sig in i förbundets 
hållning, att göra den mer väldefinierad och sammanhållen utåt, samt att erbjuda underlag för argu-
mentation.  
Dokumenten fastställs av styrelsen och uppdateras årligen för att vara aktuella och relevanta. Nya 
policydokument förankras med lokalavdelningarna, under representantskapet och genom internremiss-
förfaranden.  
  
Inledning  
  
Underläkarnas allmäntjänstgöring, AT, kombineras klinisk träning med introduktion i arbetslivet. Syftet 
är att få praktisk erfarenhet, bred medicinsk kunskap och organisatorisk insikt. AT-läkarna är en utsatt 
grupp och dagens system har brister och långa väntetider.  
Under de senaste åren har regeringen utrett grundutbildningens framtid. Läkarutbildningsutredningens 
förslag är att ordningen med allmäntjänstgöring efter examen ska upphöra.   
  
Allmäntjänstgöringen är en förutsättning för läkarlegitimation. Den genomförs idag som en tidsbegrän-
sad anställning under minst 18 månader – de flesta AT-block är 21 månader – och består av läkararbete 
med professionellt ansvar, under personlig handledning från specialistkompetenta läkare. Dagens AT 
är ett system med brister. Idag är väntan på AT alldeles för lång (10,6 månader 2019). Det gör att 85 
procent av nyutexaminerade läkare får sin faktiska yrkesintroduktion på oreglerade tjänster, där knappt 
hälften saknar handledning och en majoritet inte kan delta i utbildningsaktiviteter.   
  
AT-läkare är en utsatt grupp som ofta upplever psykosocial stress. De är så gott som ständigt nya på 
arbetsplatser med korta placeringar som avlöser varandra, med tung jourbörda och stort ansvar. Sam-
tidigt ofta utan praktiska förutsättningar som en fungerande arbetsplats eller omklädningsrum. På 
många håll har arbetsgivarna hävdat att det är för svårt att ha en AT-chef, och har nöjt sig med att 
lägga uppdraget på AT-studierektorn eller en anställd på personalavdelningen. AT-läkare har fri och 
individuell lönesättning, men ingår inte i den årliga löneöversynen – istället kan man löneförhandla efter 
varje 12 månaders anställning. Detta har fungerat dåligt: på många håll har AT-läkarna inte fått för-
handla med någon som kan bedöma deras kompetens, och med nästintill obefintligt förhandlingsut-
rymme. Ibland har lönen justerats enligt av arbetsgivaren dikterade schabloner.   
  
Idag finns inga krav på extern kvalitetsgranskning av AT. SYLF sammanställer varje år en ranking av 
landets AT-orter där AT-läkarna själva bedömer kvaliteten. Sjukhus som erbjuder AT-platser kan själva 
begära kvalitetsgranskning enligt SPUR - en läkarledd, extern inspektionsverksamhet av vårdgivare.  
Regeringen gav 2011 Läkarutbildningsutredningen uppdrag att föreslå förbättringar av den svenska 
läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen fram till legitimation, och ett betänkande överlämnades 
2013. Utredningens förslag var att utöka läkarexamen med en termin, till sex års studier, och att av-
skaffa allmäntjänstgöringen. Universiteten skulle därmed bli enda huvudman, och läkarexamen skulle 
utgöra underlag för legitimation utan krav på praktisk tjänstgöring. Inga konkreta förslag gavs då på hur 
länken mellan grundutbildning och ST skulle utformas. SYLF stod bakom huvuddelen av förslagen, 
men framhöll att de bara kan genomföras om specialiseringen inleds med en obligatorisk introduktions-
tjänst med samma funktion som AT var avsedd att fylla.  
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SYLF:s policy  
  
SYLF anser att grundutbildningen bör bli sexårig. AT bör ersättas av en ettårig bastjänstgöring, för att 
ge alla nylegitimerade underläkare en strukturerad introduktion i yrket. Utbildningsstegen måste vara 
tydligt definierade och skapa progression. Ansvaret för både innehåll och kvalitet i varje steg måste 
fördelas och följas upp.  
  
Löneförhandling, arbetsmiljö och villkor  
  
Alla AT-läkare ska ha en namngiven chef med samlat ansvar för alla övergripande aspekter av anställ-
ningen, som är kompetent att värdera meriter och har mandat att sätta lön. AT-chefen bör ha praktisk 
kännedom om det kliniska arbetet för att kunna erbjuda relevant stöd, och tydlig budget och position 
för att kunna ta hela arbetsgivaransvaret. AT-chefens uppgifter ska också vara skilda från studierek-
torns för att undvika målkonflikter – AT-studierektorn ska prioritera utbildningens kvalitet.   
Lön och andra villkor ska utgå från kända och accepterade kriterier. De ska förhandlas i god tid innan 
AT-tjänsten tillträds, och var tolfte månad därefter (om inte lokala parter kommer överens om ett annat 
tillvägagångssätt). Verksamheten måste anpassas efter ett flexibelt sätt att fördela arbetstid – alla AT-
läkare som vill arbeta deltid bör få möjlighet att göra det. Praktiska basbehov som arbetsplats och 
omklädningsmöjligheter är en självklarhet för en god arbetsmiljö. Utformningen av placeringar, åter-
koppling och introduktion bör ta särskild hänsyn till AT-läkarnas psykosocialt utsatta situation. (Se även 
SYLF:s policy om likarätt). Ensamarbete ska inte förekomma. Att lämna icke-legitimerade läkare utan 
stöd på akutmottagningar eller som jour för en hel klinik nattetid är orimligt, ur såväl läkaransvars- som 
patientsäkerhetsperspektiv.  
  
Placeringsspecifika och övergripande AT-läkarfrågor ska ha en tydlig plats i samverkans-/MBL-organi-
sationen. AT-läkare ska ges god information om skydds- och samverkansorganisationerna och upp-
muntras att delta. AT-läkare ska även beredas möjlighet att delta i klinikernas arbetsplatsträffar.  
  
SYLF ser inte sällan att AT-läkare i primärvården lämnas ensamma med allt för stort ansvar och för 
stor patientbörda för tidigt under placeringen. SYLF anser att varje AT-läkare tillsammans med sin 
handledare ska utforma en individanpassad plan för placeringen.   
  
AT-läkarna ska beredas utrymme för teoretiska studier under tjänstgöringen. Varje AT-läkare bör kon-
tinuerligt ha minst en halv dag avsatt per vecka för formaliserad medicinsk utbildning eller egenstudier 
– plus möjlighet att delta i externa kurser och konferenser. AT-läkare bör ges möjlighet att utveckla den 
personliga ledarskapsförmågan, bland annat inom ramen för strukturerad handledning, och uppmunt-
ras att delta i verksamhetsutveckling och ledarskapsutbildningar; AT-läkarledda kvalitets- och förbätt-
ringsprojekt är ett gott exempel. (Se även SYLF:s policy om ledarskap)  
AT-läkare bör få möjlighet att instruera läkarstudenter i kliniska färdigheter – dock inte under pressade 
former eller i lägen där AT-läkaren själv behöver instruktion.  
  
Handledning, återkoppling och granskning  
  
AT-blocken ska utformas så att de ger goda möjligheter till handledning, med både personlig handle-
dare och instruktion från kollegor i vardagssituationer. All personal bör vara införstådd i vikten av detta. 
Formerna för individuell återkoppling ska vara tydligt definierade och följas upp lokalt av ansvarig AT-
chef.  
Den översiktliga planeringen för utbildningen läggs upp i samråd med handledaren, som ska ha en 
övergripande roll. Handledaren hjälper AT-läkaren att utvecklas i yrkesrollen: ämnen som etik, svåra 
samtal, ledarskap, kommunikation och bemötande, prioriteringar, stress- och konflikthantering bör tas 
upp. Åtminstone en timme varannan vecka bör avsättas för handledning, som ska särskiljas från in-
struktion – daglig anvisning från medarbetare utan ansvar för AT-läkarens professionella utveckling. 
(Se även SYLF:s policy för handledning och instruktion.)   
Handledarbyten bör undvikas – SYLF förespråkar en handledare per huvudtjänstgöringsavsnitt samt 
en huvudhandledare. Socialstyrelsen föreskriver att alla handledare ska vara specialister – SYLF anser 
dock att även ST-läkare med relevant handledarutbildning kan fylla funktionen i slutet av sin specialist-
utbildning.  
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Alla AT-läkare ska få den hjälp och det stöd som behövs för att uppnå målen och klara legitimations-
kraven. Kontinuerlig utvärdering med hjälp av sit-ins är ett bra hjälpmedel, och det måste finnas ut-
rymme att underkänna AT-läkares prestationer avseende såväl kunskap, färdigheter som personlig 
lämplighet.   
Alla AT-orter bör följa upp de nationellt fastställda målen genom regelbunden extern kvalitetsgransk-
ning, företrädesvis genom AT-SPUR. Inspektionerna borde göras obligatoriska på samma sätt som för 
verksamheter som bedriver ST.  
  
  
Specialutformad AT och tjänstgöringens omfattning  
  
SYLF anser att lagkravet om 18 månaders klinisk tjänstgöring bör vara normerande och att legitimation 
ska utfärdas efter den tiden om kraven uppfylls. AT-blocken bör utformas därefter.  
SYLF ser positivt på specialutformade AT-block med utrymme för forskning eller fördjupning inom le-
darskap. Även pedagogisk AT, med fokus på undervisning och lärande, är ett positivt exempel: den 
kliniska undervisningens status behöver höjas. Specialutformad AT får dock inte missgynna läkaren 
lönemässigt. När AT-block överstiger 18 månader bör lönen alltid höjas till legitimerade läkares nivå 
efter den tiden.   
SYLF ser idag ingen plats för förlängd specialitetsinriktad AT. AT ska inte användas för att temporärt 
täcka upp vakanser inom bristspecialiteter; placeringarna ger sällan ett mervärde för AT-läkaren, och 
ökad rekrytering uppnås hellre genom satsningar på utbildning, arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Fri-
villig förlängning av AT-tjänstgöringen inom självvalda specialiteter kan accepteras, om det gynnar AT-
läkarens framtida karriär – till exempel genom möjlighet att pröva attraktiva specialiteter där det är svårt 
att få vikariat.  
  
Tillgänglighet  
  
AT-systemet bör dimensioneras så att det finns utrymme även läkare med examen från EU/EES som 
behöver göra AT för att få arbeta i Sverige. Vikariatstiderna bör begränsas till ett minimum. Ett utökat 
antal AT-block får dock inte gå ut över utbildningens kvalitet.  
Det bör finnas ett nationellt system med tillförlitlig statistik över antalet tillgängliga och tillsatta AT-block 
och en årlig översyn som säkerställer att platserna fyller behovet, fördelas väl över landet och tillsätts 
korrekt.  
  
  
De viktigaste målen för en god AT  

 Antalet utlysta AT-block varje år ska motsvara aktuellt behov.  
 Alla verksamheter där AT-läkare arbetar ska erbjuda god teoretisk och praktisk utbildning, 
välfungerande individuell handledning, och instruktion i vardagssituationer, med regelbundet ge-
nomförd extern kvalitetsgranskning.  
 Alla AT-läkare ska ha en god arbetsmiljö, möjlighet att delta i samverkansorganisation och 
kvalitets- och förbättringsarbete, och en namngiven chef med övergripande arbetsgivaransvar och 
mandat att sätta lön. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad, och beakta relevanta 
meriter och ansvar.  
 Legitimation ska uppnås efter 18 månaders klinisk tjänstgöring och uppnådda mål. 

 
 
 
 


