
  1716 AT-guideN 
dagens medicin nr 37/15 onsdag 9 september

Alingsås
Alingsås lasarett

Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8/vårtermin�
antal sök/block: ����������18,3 personer�
ingångslön: �������������������28 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Lönesamtal äger rum 

efter 12 månaders 
AT-tjänstgöring�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������10 000 kr�
personalbostad:  ���������Finns inte�
Hyresnivå tre rok: �������-
bostadsmarknad: �������God 
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������Fås på alla placeringar�
Undervisning: ��������������1–2 tim/vecka beroende på 

klinik�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig handledare/

block�
mentor/huvudhandl:�� Ja, huvudhandledare under 

hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Kursavgift, boende och 

resa bekostar arbets-
givaren�

ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds:���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Nej�
antal läkare: �����������������60 stycken�
Upptagningsomr: �������100 000�
Kontakt: maria.skogsbryne@vgregion.se

Arvika
Sjukhuset i Arvika
Huvudman: ������������������ Landstinget i Värmland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ����������5�
antal sök/block: ����������16 personer�
ingångslön: �������������������32 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå� Individuell löne-
sättning efter tolv måna-
ders AT–tjänstgöring�

Lön efter 18 mån: �������Individuell lönesättning 
efter tolv månaders AT–
tjänstgöring�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������15 000 kr�
personalbostad: ����������2 800–5 400 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������4 500–6 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja, det finns personal för 

detta�
introduktion: ����������������Gemensam introduktions-

vecka för Värmland�
Undervisning: ��������������En halv dag/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig hela AT-tiden�
mentor/huvudhandl:��1 personlig�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, kostnaderna täcks av 

studiepotten�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Goda, både före och efter 

AT�
obesatta tjänster: ������God bemanning på medi-

cin�
antal läkare: �����������������40, exklusive allmän-

medicin�

Upptagningsomr: �������45 000�
Övrigt:����������������������������2 block börjar i mars och 

3 block börjar i juni (eller 
tvärtom)�

Kontakt: mats.modin@liv.se

Avesta
Avesta lasarett
Huvudman: ������������������ Landstinget Dalarna�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4, tillträde februari och 

maj�
antal sök/block: ����������22 personer�
ingångslön: �������������������32 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå� Individuell lön� 
Lön efter 18 mån: �������Lägst 38 000 kr/mån enligt 

2015 års nivå�
st-lön: ���������������������������Lägst 43 500 kr/mån inom 

specialistsjukvården, 
inom allmänmedicin lägst 
44 000 kr� 2015 års löne-
nivå�

studiepott: �������������������Nej, se övrigt�
personalbostad: ����������2 500–4 000 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 5 700 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka under 

slutenvårdsåret� 
Sommaruppehåll�

självstudier: �����������������Under allmänmedicin-
placering 4 timmar/vecka 
på arbetsplatsen�

Handl/huvudansv: ������Ja, vid varje klinikplacering�
mentor/huvudhandl:��Nej�
Ledarskapsutbildn: ����Ja, en ledarskapsdag�
betald at-stämma: ����Ja, 1 gång per block inkl 

resa och boende, se övrigt�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, inom vissa specialiteter�
möjlighet till vikariat: �Ja, i de flesta fall�
obesatta tjänster: ������Några vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 20 stycken�
Upptagningsomr: �������Cirka 37 000�
Övrigt:����������������������������Under vintersäsong möjlig-

het till en veckas tjänst-
göring vid vårdcentralen 
i Sälen med lägenhet och 
leasingbil� En extern kurs, 
inom Sverige, relevant för 
AT alternativt AT-stämma 
får väljas under AT-tiden�

Kontakt: carina.hedberg@ltdalarna.se

Borås
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������16�
antal sök/block: ����������11 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 28 400 kr/mån� Enligt 

2015 års nivå�
Lön efter 12 mån:�������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Ja
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������5 500–6 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������Tjänstgöringen inleds med 

en veckas sjukhusgemen-
sam introduktion, varav 
två dagar på akut vårds-
enheten, därefter intro-
duktion inför varje block-
placering�

Undervisning: ��������������20 procent av AT-läkarnas 
arbetstid är planerad 
utbildning (gemensam 
utbildning samt klinik-
utbildning)�

självstudier: �����������������Cirka 1,5 tim/vecka, varav 
4 tim är schemalagda en 
em/månad�

Handl/huvudansv: ������Ja�
mentor/huvudhandl: ��Ja, i form av AT-chef�
Ledarskapsutbildn: ����Obligatorisk och omfattar 

5,5 dagar inkl personlig 
utveckling�

betald at-stämma: ����Erbjuds�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds:…�Ja�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Nej�
antal läkare: �����������������Cirka 400�
Upptagningsomr: �������270 000�
Övrigt:����������������������������Sjukhuset är ett kom-

plett akutsjukhus� 
Kvalitetskriterier finns 
utarbetade utifrån 
Socialstyrelsens mål-
beskrivning� Bedömnings-
underlag finns för att 
säkra utbildningskvaliteten 
inne fattande medsittning 
med personlig återkopp-
ling� AT-läkare utvärderar 
verksamheten efter varje 
huvudplacering� Förutom 
regelbunden utbildning 
på klinik anordnas elva 
temaeftermiddagar/år� 
Praktisk träning i akut 
omhändertagande i simu-
latormiljö� Strukturerad 
ledarskapsutbildning� Ett 
specifikt forum för utveck-
lingsarbete med studie-
rektor och representanter 
från AT-läkargruppen� 
Alla deltar i ett AT-projekt 
som redovisas vid särskilt 
tillfälle� AT-lunch tillsam-
mans med sjukhusöver-
gripande studierektor och 
AT-teamet tio gånger/år� 
Deltagande i AT-forum och 
AT-stämma� Gemensamma 
AT-rum�

Kontakt: birgitta.ridderbjelke@vgregion.se

Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö
Huvudman: ������������������Region Jönköpings län�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8–9 st/termin (17 per år)�
antal sök/block: ����������14 personer�
ingångslön: �������������������32 300 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Individuell löneförhandling 

sker efter 12 månader�
st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������10 000 kronor�
personalbostad: ����������Från 1 750 kr/mån (korri-

dor)�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ordnar med boende i per-

sonalbostad�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������2 tim/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������Handledare för varje place-

ring�
mentor/huvudhandl: ��Studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����AT-Leka fyra dagar� Ingen 

regelrätt ledarskapsutbild-
ning utan mer introduk-
tion�

betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����På medicinkliniken ingår 

primärjour nattetid�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, AT-läkarna är en stor 

rekryteringsbas�
möjlighet till vikariat: �Varierar beroende på klinik, 

men goda möjligheter 
finns�

obesatta tjänster: ������Specialistläkare inom flera 
verksamhetsområden�

antal läkare: �����������������Cirka 240, inkl primär-
vården�

Upptagningsomr: �������110 000�
Övrigt:����������������������������Erbjuder fyra veckors 

valfri placering inom vårt 
landsting efter person-

ligt intresse� Därav finns 
möjligheter att använda 
två veckor till en betald 
auskultation på ett 
sjukhus i Rovigo, Italien� 
Landstingsgemensam 
utbildning i bland annat 
akutmedicin och bemö-
tande i konfliktsituationer� 
Reflektionsgrupper� Eksjö 
kommun erbjuder inflytt-
ningsservice, www�eksjo�
se/inflyttarservice�

Kontakt: asa.sjogren@rjl.se

Enköping
Lasarettet i Enköping
Huvudman: ������������������Landstinget i Uppsala län�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������28 personer�
ingångslön: �������������������29 500 kr/mån� 2015 års 

nivå� 
Lön efter 18 mån: �������Efter 12 månader sker en 

löneöversyn med efter-
följande individuellt löne-
samtal�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Det finns individuella 

möjligheter att önska 
kurser, som sedan bestäms 
i samråd med studierek-
tor� Medel finns avsatt för 
detta�

personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������5 239–7 335 kr/mån� 
bostadsmarknad: �������Hyfsad tillgång på hyres- 

och bostadsrätter�
Hjälp hitta boende: ����Kommunens hemsida/tid-

ningsannonser�
introduktion: ����������������En utbildningsvecka med 

inslag av föreläsningar och 
praktiska moment, såsom 
Tub/Mews/Sbar, förbätt-
ringsarbete genom Kaizen, 
HLR-repetition, scenario-
träning m m�

Undervisning: ��������������En halv studiedag i måna-
den under tjänstgöring 
på lasarettet� Ytterligare 
undervisning, flera timmar 
varje vecka, förekommer 
inom psykiatri- och primär-
vårdsblocken� Dessutom 
infaller en lands tings-
gemen sam AT-studiedag 
per termin på Akademiska 
sjukhuset, tillsammans 
med AT-läkare från Åland, 
med tema juridik/läke-
medel/etik� Även ledar-
skapsutbildning erbjuds� 

studiebesök: ����������������Årlig studieresa till Marie-
hamns sjukhus, Åland� 

Kvalitetsarbete: �����������Möjlighet att utföra ett 
kvalitets- och förbättrings-
arbete under handledning�

självstudier: �����������������Tid finns avsatt främst 
inom psykiatri- och primär-
vårdsblocket�

Handl/huvudansv: ������Personlig�
mentor/huvudhandl:��Ja�
Ledarskapsutbildn: ����1 vecka�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�Sjukhuset i Arvika.

Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjo.
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Sök EffEktivt på NÄtEt. På sajten underlakare.se kan du snabbt 
söka fram till exempel alla sjukhus som erbjuder mer än 30 000 kronor 
i månads lön, som har fler än 100 läkare – eller vad som nu är viktigast 
för dig. Du kan också läsa andras recensioner av sina AT-sjukhus! 

Så här läser du tabellerna  

Dagens Medicins 
AT–guide 2015
Nu är det dags att söka AT. Det finns 
flera hundra AT-block att söka på 
närmare 70 olika orter i landet. Vissa 
arbetsgivare lockar med höga löner 
för att konkurrera om AT-läkarna. 
Andra satsar på ledarskaps-
utbildning, utlandspraktik och 
möjlighet till forskning. Dagens 
Medicins  AT-guide hjälper dig  
att hitta rätt. Vi listar bland annat 
lönen och jourtyngden på AT-
sjukhusen. 
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AT-blockens längd: ..Antal tjänstgörings-
månader�

Ingångslön: ................Lägsta lön för 
AT-läkare� Tidigare 
erfarenheter kan 
innebära högre lön� 
Kartläggningen är 
gjord under januari, 
vissa sjukhus hade 
då ännu inte beslutat 
om 2015 års nivå� 
Ändringar kan ha skett 
därefter�

ST-lön: ........................Anger ungefärlig 
ingångslön för en 
ST- läkare� Lönen sätts 
individuellt�

Studiepott: ................Pengar avsatta för 
kompetensutveckling 
som AT-läkaren själv, 
eller i samråd med till 
exempel studie rektorn, 
förfogar över�

Obesatta tjänster: ...Gäller legitimerade 
läkare och ger en 
finger visning om läkar-
bemanningen�

Personalbostad: .......Avser oftast en tempo-
rär lösning eller bostad 
vid pendling�

Hyresnivå trea rok: ..En uppskattning�
Bostadsmarknad: ....Avser endast tillgång 

på hyres rätter, inte 
bostäder i stort�

Huvudman: ................Oftast landstinget�
Upptagningsomr: .....I egenskap av när-

sjukhus�

AT-block/termin: ......Antal block som till-
sätts�

Antal läkare:..............Antalet läkare vid det 
aktuella sjukhuset� 
Avser att ge en bild av 
sjukhusets storlek�

Hjälp hitta boende: ..Visar i vilken mån sjuk-
huset hjälper till vid 
bostadssökande�

Introduktion: .............Avser allmän introduk-
tion i samband med 
AT-blockets början, 
inte introduktionen vid 
varje klinik�

Undervisning: ...........Oftast schemalagd 
sådan� Ytterligare 
undervisning och kurs-
dagar kan före komma 
beroende på vilken 
klinik som AT-läkaren 
för stunden tjänstgör 
vid�

Handl/huvudansv: ....Anger hur många 
handledare AT-läkaren 
har på varje klinik� 
Personlig eller grupp-
vis� 

Mentor/huvudhandl: Avser övergripande 
handledarfunktion�

Självstudier: ..............Uppgift om det finns 
schemalagd tid avsatt 
för självstudier�

Antal sök/block: .......Avser det totala anta-
let sökande utslaget 
på antalet erbjudna 
AT-block vid senaste 
antagningen�

Ledarskapsutb..........Visar om det finns 
ledarskapsutbildning 
på AT-nivå�

Betald AT-stämma: ...Visar om sjuk huset 
beviljar betald ledighet 
under AT-stämman�

Ensam på nattjour: ..Anger om AT-läkaren 
går som ensam läkare 
nattetid�

ST-tjänster erbjuds: Anger möjligheten till 
ST-tjänst efter AT�

Möjlighet till vik: ......Anger vikariats-
möjligheter före/efter 
AT�

Övrigt: .........................Uppgifter av speciell 
karaktär, exempelvis 
om sjukhuset erbju-
der särskilda kurser 
eller specifika AT- 
satsningar�

Kontakt: .....................Hit kan du vända dig 
med ytterligare frågor 
om att göra AT på 
denna ort� 

OBS:
Alla uppgifter gäller för tiden då undersök-
ningen genomfördes, det vill säga augusti 
2015� Avvikelser kan därför inte uteslutas, 
exempelvis avseende löner, vilka är före-
mål för återkommande förhandlingar�
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st-tjänster erbjuds: ���I viss omfattning�
möjlighet till vikariat: �Möjlighet till vikariat varie-

rar under året, lättast att 
få vik är under våren och 
sommaren�

obesatta tjänster: ������Visst behov av sjukhus-
specialister vid Lasarettet 
i Enköping, och i psykiatrin 
och primär vården�

antal läkare: �����������������Cirka 65�
Upptagningsomr: �������Cirka 70 000� 
Övrigt:����������������������������Förmåner: Gratis gym som 

är öppet dygnet runt samt 
träningspass dagligen� 
Goda möjligheter till pend-
ling, UL-rabatt på årskort� 
Praktiskt: Rekrytering sker 
två gånger per år� AT-start 
varannan månad (februari, 
april, juni, augusti, oktober 
och december) med två 
nya AT-läkare per gång� 

Kontakt: sayeh.ardabili.asl@lul.se

Eskilstuna
Mälarsjukhuset
Huvudman: ������������������Landstinget Sörmland�
at-blockens längd: �����21 mån� Primärvårds-AT 

plus tre månader�
at-block/termin: ���������10 varav 2 med primär-

vårdsinriktning�
antal sök/block: ����������20 personer�
ingångslön: �������������������29 400 kr/mån + indivi-

duellt tillägg med 100 kr/
vikmånad (max 1 000 kr)� 
2015 års lönenivå�

Lön efter 18 mån: �������4 000 kronors påslag efter 
fullgjord tjänstgöring 
18 månader�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Vissa möjligheter, 1 rok 

1 980–2 540 kr/fyra veckor�
Hyresnivå tre rok: �������5 000–8 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Börjar bli svår�
Hjälp hitta boende: ����I viss mån�
introduktion: ����������������1,5 veckas introduktion 

samt på varje klinik�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Ingår i undervisningstid�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Studierektorns roll, grupp-

handledning med psykolog�
Ledarskapsutbildn: ����Ja
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa�
ensam på nattjour: ����Ja, med bakjour i hemmet�
st-tjänster erbjuds: ���Goda möjligheter�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Ett fåtal�
antal läkare: �����������������Cirka 300�
Upptagningsomr: �������118 000�
Övrigt:����������������������������AT-rum, möjlighet till tre 

månaders tjänstgöring på 
valfri klinik efter AT-tiden�

Kontakt: martina.gustavsson@dll.se

falun
falu lasarett
Huvudman: ������������������Landstinget Dalarna�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������9�
 antal sök/block: ���������17 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������36 000 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
st-lön: ���������������������������Slutenvård från 41 000 

kr/mån, primärvård från 
43 000 kr/mån�

studiepott: �������������������Nej� AT-relevant kurs inkl 
resa/boende, max 1 vecka�

personalbostad: ����������Cirka 3 450–4 300 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 5 500–7 500 kr�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Kontakter kan förmedlas�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�

självstudier: �����������������Under allmän medicin-
placeringen, studietid 
4 tim/vecka på arbets-
platsen�

Handl/huvudansv: ������Ja, vid varje klinikplacering 
under hela AT-tiden�

mentor/huvudhandl: ��Ja, vid varje klinikplacering 
under hela AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, ledarskapsdag�
betald at-stämma: ����Ja, 1 gång/block inkl resa 

och boende, se övrigt�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���I de flesta fall�
möjlighet till vikariat: �I de flesta fall�
obesatta tjänster: ������Löpande rekryterings-

behov�
antal läkare: �����������������435�
Upptagningsomr: �������277 000�
Övrigt:����������������������������Under vintersäsongen finns 

möjlighet till en veckas 
tjänstgöring vid turist-
läkarmottagningen i Sälen� 
En extern kurs relevant för 
AT alternativt AT-stämma 
en gång under AT-tiden� 
Välutrustat AT-center och 
AT-råd en gång per månad� 
Etisk handledning�

Kontakt: eva.loof@ltdalarna.se

Gällivare
Gällivare sjukhus
Huvudman: ������������������Norrbottens läns landsting�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������4 personer�
ingångslön: �������������������32 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������34 900 kr/mån�
st-lön: ���������������������������41 500–43 700 kr/mån, 

individuell löneförhandling
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Möblerade bostäder finns, 

1–2 rok�
Hyresnivå tre rok: �������Hyresnivå 2 rok: Från 4 700 

kr/mån inkl möbler, hus-
geråd, el m m�

bostadsmarknad: �������God inom landstinget – 
brist på öppna marknaden�

Hjälp hitta boende: ����Ja�
introduktion: ����������������Heltid första veckan�
Undervisning: ��������������2 tim/vecka�
självstudier: �����������������Varierande inom olika verk-

samheter�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Nej�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������En del vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 50�
Upptagningsomr: �������33 000�
Övrigt:����������������������������Varje AT-läkare erbjuds 

ett utbildningsprogram 
med bland annat ledar-
skapsutbild ning, 1 veckas 
kurs/studie besök någon-
stans inom EU-området 
samt 1 veckas kurs i 
Riksgränsen i skadehand-
läggning i vintermiljö�

Kontakt: lars-goran.olofsson@nll.se

Gävle
Gävle sjukhus
Huvudman: ������������������Region Gävleborg�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������14 block per termin�
antal sök/block: ����������Cirka 12 personer�
ingångslön: �������������������30 300 kr/mån, efter 6 mån 

plus 1 000 kr/mån, efter 
12 månader plus 1 000 kr/
mån, och efter 18 månader 
plus 2 500 kr/mån� 2015 års 
lönenivå�

Lön efter 18 mån: �������34 800 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Cirka 40 000–42 000 kr/

mån�
studiepott: �������������������12 500 kronor�
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������Från cirka 5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Information och råd�
introduktion: ����������������Tjänstgöringen inleds 

med gemensamma intro-
duktionsdagar, därefter 
fyra veckors tjänstgöring 
i primär vården� En intro-
duktionsvecka i samband 
med starten på medicin 
respektive kirurgen� Två 
veckors introduktion i sam-
band med starten på psy-
kiatri�

Undervisning: ��������������Varje fredagseftermiddag 
under slutenvårdsplace-
ringen� Undervisning inom 
psykiatri och allmänmedi-
cin sker under placerings-
tillfället�

självstudier: �����������������Ej schemalagda�
Handl/huvudansv: ������Personlig handledare på 

varje klinik�
mentor/huvudhandl: ��Ja, under hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja, två dagars internat�
betald at-stämma: ����Ja, en gång under AT, inkl 

resa och boende�
ensam på nattjour: ����Enbart på ortopeden och 

psykiatrin, med gott stöd 
från bakjour i hemmet� På 
övriga placeringar är man 
inte ensam�

st-tjänster erbjuds: ���Ja, på vissa enheter�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Behov inom flera speciali-

teter�
antal läkare: �����������������Cirka 275�
Upptagningsomr: �������Cirka 170 000�
Övrigt:����������������������������AT-SPUR genomförd 2011� 

ATLS-utbildning samt 
utbildning i försäkrings-
medicin ingår� Möjlighet 
att auskultera utomlands 
2 veckor med bibehållen 
lön�

Kontakt: agneta.brunzell@regiongavleborg.se

Göteborg
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån, alt 27 mån (fors-

kar-AT-block)�
at-block/termin: ���������20, varav minst 5 och max 

9 forskar-AT-block�
antal sök/block: ����������23 personer (forskar-AT: 4)�
ingångslön: �������������������28 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå� Vid nyanställning 
görs en individuell bedöm-
ning av tidigare erfaren-
heter/meriter�

Lön efter 18 mån: �������Ingen uppgift�
st-lön: ���������������������������Individuell�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������Från 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Svår bostadsmarknad 

i centrala Göteborg�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������5 dagar varav en dags 

introduktion till sjukhuset 
och 4 dagar personligt 

utvecklingsprogram 
inklusive introduktion till 
AT-ledarskap�

Undervisning: ��������������Klinikbunden under-
visning under sluten- och 
primärvårdsplacering� 
Obligatoriska utbild-
ningsdagar en gång per 
månad (cirka 10 per 
år) samt akutdagar, 
AT-forum och AT-stämma� 
Förbättringsprojekt 
1–2 veckor�

självstudier: �����������������Tid finns för själv-
studier utifrån avtal med 
AT-verksamheterna�

Handl/huvudansv: ������En handledare under varje 
tjänstgöringsavsnitt�

mentor/huvudhandl: ��Två handledare per fem 
AT-läkare i grupphandled-
ning regelbundet var fjärde 
vecka under hela AT�

Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������1–2 procent�
antal läkare: �����������������2 100�
Upptagningsomr: �������700 000�
Övrigt:����������������������������AT på SU sätter fokus på 

klinisk sjukvård, forskning, 
utbildning, utveckling och 
handledning i en mång-
facetterad verksamhet 
i nära samarbete med 
Sahlgrenska akademin� 
Slutenvårdstjänstgöringen 
är förlagd till Mölndals 
sjukhus, Sahlgrenska sjuk-
huset och Östra sjukhuset� 
Primärvårdstjänstgöringen 
fördelas på vårdcentraler 
i Göteborg med omnejd 
och omfattar verksamhe-
ter i såväl kustnära miljö, 
som mång kulturellt stor-
stadsområde� Vi erbjuder 
dig en unik AT-utbildning 
med 1–2 veckors för-
bättringsprojekt, kurs 
i akut omhändertagande 
med simulatorträning 
och mycket goda möj-
ligheter till forskning� 
Utbildningspott finns 
för professionell utveck-
ling bland annat för 
AT-stämma, AT-forum, 
akutdagar och deltagande 
i egen vald kurs eller kon-
ferens� Vi kvalitetssäkrar 
kontinuerligt samtliga 
delar i AT-utbildningen, 
vilket inkluderar feedback 
till såväl verksamheterna 
som till AT-läkarna�

Kontakt: carin.holm@vgregion.se

Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
Huvudman: ������������������Region Halland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������12�
antal sök/block: ����������14 personer�
ingångslön: �������������������28 600 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������29 300–30 800 kr/mån, 

enligt 2015 års nivå�
st-lön: ���������������������������Cirka 42 000 kr/mån�
studiepott: �������������������Ja, 15 000 kr�
personalbostad: ����������Från 3 500 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������5 000–6 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Långa väntetider, särskilt 

centralt�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������2 veckor�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�

Gävle sjukhus.   
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betald at-stämma:��� Ja�
ensam på nattjour: ����Nej, dock primärjour 

på psykiatriska kliniken 
med bakjour i hemmet� 
Möjlighet till frivillig akut-
jour�

st-tjänster erbjuds: ���ST-tjänster annonseras� De 
senaste fem åren har cirka 
60 procent av AT-läkarna 
stannat kvar i Kalmar 
antingen på ST-tjänst eller 
som vikarierande under-
läkare�

möjlighet till vikariat: �Varierar mellan specialite-
terna�

obesatta tjänster: ������Ja, inom några specialite-
ter�

antal läkare: �����������������Cirka 250�
Upptagningsomr: �������125 000�
Övrigt:����������������������������Möjlighet att välja AT med 

inriktning allmänmedicin, 
psykiatri eller akutmedicin�
Sista ansökningsdag är 
den 30 september 2015� 
Intervjuer hålls 5–7 oktober 
2015� Förutom intervjun 
erbjuds rundvandring på 
sjukhuset, information från 
studierektorerna och lunch 
med nuvarande AT-läkare�
SPUR-inspektion gjord 
i maj 2012�

Kontaktperson: anna.andersson10@ltkalmar.se

karlshamn
Blekingesjukhuset, karlshamn
Huvudman: ������������������Landstinget Blekinge�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������3�
antal sök/block: ����������10 personer�
ingångslön: �������������������32 800 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Efter 12 mån plus 500 kr/

mån� Efter 18 mån plus 
3 000 kr/mån�

st-lön: ���������������������������Från 40 500 kr/mån�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������7 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Personlig, ej samma som 

handledaren�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Möjlighet finns inom vissa 

specialiteter�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������4 procent vakanser�
antal läkare: �����������������70�
Upptagningsomr: �������60 000�
Övrigt:����������������������������Generösa med att bevilja 

tjänstledighet med lön och 
övriga förmåner för del-
tagande i kurser och kon-
ferenser� AT-läkarna har 
möjlighet att göra en flexi-
bel månad� De som väljer 
flexibel månad förkortar 
sjukhusplaceringarna med 
totalt fyra veckor� När det 
gäller sjukhusplaceringarna 

så förekommer tjänst-
göring även på sjukhuset 
i Karlskrona� När det gäller 
primärvård- och psykiatri-
placeringen så kommer 
man att bli placerad på en 
vårdcentral/klinik inom en 
radie av cirka tre mil från 
Karlshamn�

Kontakt: mats.magnusson@ltblekinge.se

karlskoga
karlskoga lasarett
Huvudman: ������������������Region Örebro län�
at-blockens längd: �����21 mån, primärvårds-AT 

24 mån�
at-block/termin: ���������5–6�
antal sök/block: ����������10–15 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Individuell lönesättning�
st-lön: ���������������������������38 500–40 000 kr/mån�
studiepott: �������������������Nej, men ATLS- eller 

AMLS-kurs kan ersätta 
AT-stämma�

personalbostad: ����������Ett fåtal finns�
Hyresnivå tre rok: �������4 500–5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God� Pendlingsavstånd 

från Örebro, cirka 50 minu-
ter med buss och cirka 
35 minuter med bil�

Hjälp hitta boende: ����Kontaktförmedling�
introduktion: ����������������10 arbetsdagar för 

AT-gruppen plus intro-
duktion som bredvid-
gående på respektive klinik�

Undervisning: ��������������Regelbunden AT-under-
visning samt seminarie-
serie vilken är schemalagd�

självstudier: �����������������Schemalagda�
Handl/huvudansv: ������En personlig handledare 

tilldelas på respektive 
 placering�

mentor/huvudhandl: ��Mentorskap i grupp 
erbjuds�

Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, efter individuell pröv-

ning�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Kirurgi/radiologi�
antal läkare: �����������������Cirka 90�
Upptagningsomr: �������70 000�
Övrigt:����������������������������Sex veckors valfri place-

ring� Du kan önska pla-
cering på valfri klinik vid 
något av Region Örebro 
läns tre sjukhus, inom psy-
kiatrin eller inom primär-
vården� Medflyttarservice 
genom kontakt med 
arbetsförmedling och 
arbetsgivare på orten�

Kontakt: therese.valkeinen@regionorebrolan.se

karlskrona
Blekingesjukhuset, karlskrona
Huvudman: ������������������Landstinget Blekinge�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������10 personer�
ingångslön: �������������������32 800 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Efter 12 mån plus 500 kr/

mån� Efter 18 mån plus 
3 000 kr/mån�

st-lön: ���������������������������Från 40 500 kr/mån�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������8 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 timmar/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�

mentor/huvudhandl: ��Personlig, ej samma som 
handledaren�

Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Möjlighet finns inom vissa 

specialiteter�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������4 procent vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 260�
Upptagningsomr: �������90 000�
Övrigt:����������������������������Generösa med tjänstledig-

het med lön och övriga 
förmåner för deltagande 
i kurser och konferenser� 
AT-läkarna har möjlighet att 
göra en flexibel månad� De 
som väljer flexibel månad 
förkortar sjukhusplace-
ringarna med totalt fyra 
veckor� När det gäller sjuk-
husplaceringarna så före-
kommer tjänst göring även 
på sjukhuset i Karlshamn� 
När det gäller primärvård- 
och psykiatri placeringen så 
kommer man att bli place-
rad på en vårdcentral/klinik 
inom en radie av cirka tre 
mil från Karlskrona�

Kontakt: mats.magnusson@ltblekinge.se

karlstad
Centralsjukhuset i karlstad
Huvudman: ������������������Landstinget i Värmland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������10 st på 21 mån�
antal sök/block: ����������13 personer�
ingångslön: �������������������31 000 kr/mån enligt 2015 

års nivå� Individuell löne-
sättning efter 12 månaders 
AT-tjänstgöring�

Lön efter 18 mån: �������Efter 12 månaders 
AT-tjänstgöring individuell 
lönesättning�

st-lön: ���������������������������Individuell�
studiepott: �������������������15 000 kronor för kompe-

tensutveckling�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������5 800–8 800 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Tämligen god�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������Gemensam introduktions-

vecka för Värmland�
Undervisning: ��������������Schemalagd 15:00–16:30 

varje onsdag�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��En personlig under hela 

AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, kostnaderna täcks av 

studiepotten�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Goda möjligheter till ST�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������God bemanning�
antal läkare: �����������������450�
Upptagningsomr: �������Cirka 50 400 besök/år vid 

akutmottagningen�
Övrigt:����������������������������5 block börjar i september 

och 5 block börjar i decem-
ber�

Kontakt: mats.modin@liv.se

katrineholm
kullbergska sjukhuset
Huvudman: ������������������Landstinget Sörmland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������ca 40 personer�
ingångslön: �������������������30 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Plus 4 000 kr/mån när tre 

månader av primärvårds-
placeringen återstår och all 
slutenvård är klar�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns ett begränsat antal 

möblerade lägenheter�
Hyresnivå tre rok: �������Från cirka 5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Tämligen god�
Hjälp hitta boende: �����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Ingår i undervisningstid�
Handl/huvudansv: ������1 personlig på varje place-

ring�
mentor/huvudhandl: ��Studierektorns roll�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa�
ensam på nattjour: ����Ja, med bakjoursstöd�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Vakanser inom några 

specialiteter och primär-
vården�

antal läkare: �����������������Cirka 60�
Upptagningsomr: �������58 000�
Övrigt:����������������������������Möjlighet till tre månaders 

tjänstgöring på valfri klinik 
efter AT�

Kontakt: anna-lena.gallstrom@dll.se

kiruna
kiruna sjukhus
Huvudman: ������������������Norrbottens läns landsting�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4 stycken�
antal sök/block: ����������5 personer�
ingångslön: �������������������32 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������34 900 kr/mån�
st-lön: ���������������������������41 500–43 700 kr/mån, 

individuell löneförhandling�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Möblerade lägenheter 

(1–3 rok)�
Hyresnivå tre rok: �������Hyresnivå 2 rok: 6 200 kr/

mån inkl möbler, husgeråd, 
el m m�

bostadsmarknad: �������God inom landstinget, stor 
brist på öppna marknaden�

Hjälp hitta boende: ����Ja�
introduktion: ����������������Heltid första veckan�
Undervisning: ��������������Cirka tre timmar varannan 

vecka�
självstudier: �����������������Varierande inom olika verk-

samheter�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl:��Studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma:��� Nej�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds:���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������En del vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 50, inkl primär-

vården�
Upptagningsomr: �������24 000�
Övrigt:����������������������������Varje AT-läkare erbjuds 

ett utbildningsprogram 
med bland annat ledar-
skapsutbildning, en veckas 
kurs/studiebesök inom 
EU-området samt en veckas 
kurs i Riksgränsen i skade-
handläggning i vinter miljö�

Kontakt: lars-goran.olofsson@nll.se

kristianstad
Centralsjukhuset i kristianstad
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������12�
antal sök/block: ����������6 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 28 500 kr/mån, indi-

viduella löneförhandlingar, 
tidigare erfarenhet kan 
påverka ingångslönen� 
Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Individuell lönerevision 
efter tolv månaders AT�
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självstudier: �����������������Ingår i undervisningstid�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Se övrigt�
Ledarskapsutbildn: ����Ja, AT-LIV (4 dagar)
betald at-stämma: ����Avgift, resa och logi beta-

las via studiepotten�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Ett fåtal vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 300�
Upptagningsomr: �������140 000�
Övrigt:����������������������������Alla block innehåller 

barnplacering alternativt 
placering inom gynekologi, 
infektionsmedicin eller 
öron-näsa-hals� Vi erbju-
der grupphandledning 
med en huvudhandledare 
under hela AT� Förutom 
AT-läkarchef finns en 
studie rektor i sluten-
vården, en i psykiatrin och 
en i närsjukvården�

Kontakt: lisbet.kahlmeter@regionhalland.se 

Helsingborg
Helsingborgs lasarett
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������13�
antal sök/block: ����������9 personer�
ingångslön: �������������������28 500 kr/mån (2015 års 

nivå)
Lön efter 18 mån: �������Lönerevision efter 12 mån�
st-lön: ���������������������������Ingen uppgift�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������4 500 kr/mån� 
bostadsmarknad: �������Svårt i centrum�
Hjälp hitta boende: ����Kontaktförmedling�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Ja�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Mentor under hela AT-tiden 

för dem som önskar detta�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Region Skåne arrang-

erar AT-ting för regionens 
AT-läkare, 3 dagar�

ensam på nattjour: ����Jour med handledare�
st-tjänster erbjuds: ���Ingen uppgift�
möjlighet till vikariat: �Kan vara möjligt�
obesatta tjänster: ������Vakanser inom ett fåtal 

specialiteter�
antal läkare: �����������������Cirka 400�
Upptagningsomr: �������250 000�
Övrigt:����������������������������Två dagars betald ledighet 

inför AT-prov� Sedan 2004 
ett av Region Skånes fyra 
akutsjukhus�

Kontakt: christina.nordqvist@skane.se

Hudiksvall
Hudiksvalls sjukhus
Huvudman: ������������������Region Gävleborg�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8 block per termin�
antal sök/block: ����������8 personer�
ingångslön: �������������������Från 30 300 kr/mån (2015 

års nivå)�
Lön efter 18 mån: �������Efter 6 mån plus 1 000 kr/

mån, efter 12 mån plus 
1 000 kr/mån och efter 
18 mån plus 2 500 kr/mån�

st-lön: ���������������������������Från cirka 40 000 kr/mån�
studiepott: �������������������9 000 kr�
personalbostad: ����������Ja, begränsat antal�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Kan förmedla kontakter vid 

behov�
introduktion: ����������������2 veckor (inkl ATLS-utb 

alternativt AMLS-utb) plus 
4 veckor i primärvård�

Undervisning: ��������������Schemalagd 2 tim/vecka 

samt heldag varannan 
månad under terminstid�

självstudier: �����������������Ej schemalagda�
Handl/huvudansv: ������En personlig handledare 

per huvudavsnitt�
mentor/huvudhandl: ��1 huvudhandledare plus 

1 grupphandledare under 
hela AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, två dagars internat�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds:��� Ja�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Behov finns inom flera spe-

cialiteter�
antal läkare: �����������������Cirka 200�
Upptagningsomr: �������Cirka 100 000�
Övrigt:����������������������������ATLS- samt AMLS-utbild-

ning ingår, AT-stämma 
en gång under AT-tiden, 
utbildning i för säkrings-
medicin, introduktions-
vecka på ÖNH, ögon, 
gyn och barn inför 
primär vårds placeringen� 
AT-centrum finns�

Kontakt: ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Hässleholm
Sjukhuset i Hässleholm
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������11 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 28 500 kr/mån enligt 

2015 års nivå� Individuella 
löneförhandlingar� Tidigare 
erfarenhet kan påverka 
ingångslönen� 

Lön efter 18 mån: �������Individuell lönerevision 
efter 12 mån�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Erbjuds ej, däremot betald 

utbildning�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������4 000–5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt bra�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������1 vecka (samt introduktion 

vid varje tjänstgörings-
avsnitt)�

Undervisning: ��������������Återkommande temadagar 
1 gång/månad, AMLS-kurs, 
traumautbildning, försäk-
ringsmedicin, ledarskaps-
utbildning samt AT-ting tre 
dagar med föreläsningar, 
seminarier och workshops� 
Deltagande i reflektions-/
Balintgrupper under hela 
AT erbjuds men är frivilligt�

självstudier: �����������������3 dagar i samband med 
AT-tentamen samt tenta-
mensdagen�

Handl/huvudansv: ������Personlig vid varje klinik�
mentor/huvudhandl:��Frivilligt mentorsprogram 

finns�
Ledarskapsutbildn: ����Finns�
betald at-stämma: ����Region Skånes AT-ting 

vid Ystad Saltsjöbad med 
3 dagars föreläsningar, 
seminarier och workshops�

ensam på nattjour: ����Bakjour finns på sjukhus�
st-tjänster erbjuds: ���AT-läkarna utgör en stor 

rekryteringsbas�

möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�
antal läkare: �����������������Cirka 100 inkl AT-läkare 
Upptagningsomr: �������72 000�
Kontakt: bjorn.a.jonsson@skane.se (AT-chef), 
Elna Nilsson, elna.c.nilsson@skane.se 
(AT-samordnare)

Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
Huvudman: ������������������Region Jönköpings län�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������12 st/termin�
antal sök/block: ����������13 personer�
ingångslön: �������������������30 800 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Individuell lönesättning 

efter 12 månaders tjänst-
gjord AT�

st-lön: ���������������������������40 000 kr/mån� Enligt 2015 
års nivå�

studiepott: �������������������Ja, 10 000 kr som kan 
utnyttjas under AT-tiden�

personalbostad: ����������Finns möjlighet till�
Hyresnivå tre rok: �������Omöblerad cirka 6 000 kr/

mån�
bostadsmarknad: �������Svår, men inte omöjlig, 

i centrala stan�
Hjälp hitta boende: ����Ja�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������Klinikbunden undervisning 

samt utbildning varannan 
tisdag�

självstudier: �����������������4 tim/vecka under primär-
vårdshalvåret�

Handl/huvudansv: ������Personlig handledare på 
varje klinik�

mentor/huvudhandl: ��Tre övergripande studie-
rektorer�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, fyra dagar�
betald at-stämma:��� Ja, ledighet med lön 

inkl resa, boende och 
konferens avgift�

ensam på nattjour: ����Nej, har mellanjour 
sovande på sjukhuset, 
gäller ej psykiatri�

st-tjänster erbjuds: ���Utannonseras regelbundet�
möjlighet till vikariat: �Varierar beroende på spe-

cialitet�
obesatta tjänster: ������Varierande�
antal läkare: �����������������Cirka 350, avser Jönköpings 

sjukvårdsområde�
Upptagningsomr: �������145 000�
Övrigt:����������������������������5 utbildningar om 

samman lagt 10 dagar 
utspridda under AT ges 
läns gemensamt: trauma, 
akutmedicin, bemötande 
av konfliktsituationer, 
AT-LEKA 1 och 2 (ledning, 
etiskt förhållningssätt, 
kvalitetsförbättringar och 
arena), försäkringsmedicin� 
2 av 12 block är 24 måna-
der med primärvårdsinrikt-
ning�

Kontakt: marina.moller@rjl.se

kalix
kalix sjukhus
Huvudman: ������������������Norrbottens läns landsting�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4/vårtermin, 3/hösttermin�
antal sök/block: ����������3 personer�
ingångslön: �������������������32 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������34 900 kr/mån�
st-lön: ���������������������������41 500–43 700 kr/mån, 

individuell löneförhandling�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Möblerade lägenheter, 1–2 

rok�
Hyresnivå tre rok: �������Hyresnivå 2 rok: Från cirka 

5 500 kr inkl möbler, hus-
geråd, el m m�

bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja�

introduktion: ����������������Heltid första veckan�
Undervisning: ��������������Schemalagd 2,5 timmar 

per vecka�
självstudier: �����������������Olika beroende på verk-

samhetsområde�
Handl/huvudansv: ������AT-läkare har tillgång till 

handledarutbildad läkare�
mentor/huvudhandl: ��Studierektorns roll�
Ledarskapsutbildn: �����Ja�
betald at-stämma: ����Nej�
ensam på nattjour: ����Nej, AT-jour slutar kl 21� 

Alltid minimum legitimerad 
som stöd�

st-tjänster erbjuds: ���Ja, AT-läkarna är en viktig 
rekryteringsbas�

möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Ja�
antal läkare: �����������������Cirka 50�
Upptagningsomr: �������36 000�
Övrigt:����������������������������Varje AT-läkare erbjuds 

ett utbildningsprogram 
med bland annat ledar-
skapsutbildning, en veckas 
kurs/studiebesök inom 
EU-området samt en 
veckas kurs i Riksgränsen 
i skadehandläggning 
i vinter miljö�

Kontakt: lars-goran.olofsson@nll.se

kalmar
Länssjukhuset i kalmar
Huvudman: ������������������Landstinget i Kalmar län�
at-blockens längd: �����20 mån, plus en månad fri-

villig del�
at-block/termin: ���������9–10 stycken�
antal sök/block: ����������15 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/månad enligt 

2015 års nivå, samt indivi-
duell del baserad på under 
läkarvikariemånader efter 
examen�

Lön efter 18 mån: �������Individuell lönesättning 
efter 12 månader�

st-lön: ���������������������������40 000 kr/mån enligt 2015 
års nivå�

studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå trea rok: ����Cirka 7 000–8 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Varierar�
Hjälp hitta boende: ����Landstinget har inte egna 

bostäder men kontakt för-
medlas till hyresvärdar och 
personliga kontakter�

introduktion: ����������������Fem dagar� En dags 
introduktion tillsam-
mans med nyanställda 
AT-läkare i Västervik och 
Oskarshamn� Därefter fyra 
dagar i Kalmar varav en 
dag på akutkliniken�

Undervisning: ��������������Speciellt AT-riktad under-
visning ges på medicin-
kliniken samt inom opere-
rande specialiteter (kirurgi, 
ortopedi och gynekologi)� 
En dag per månad sker 
huvudhandledning i grupp 
samt undervisning i all-
männa ämnen relaterade 
till AT-tjänstgöringens 
målbeskrivning� Utöver 
detta arrangeras årligen 
seminarier i samtals-
metodik och försäkrings-
medicin tillsammans med 
AT-läkarna i Västervik och 
Oskarshamn�  

självstudier: �����������������Varierande beroende på 
placering�

Handl/huvudansv: ������En personlig handledare 
per placering under hela 
AT-tiden samt grupphand-
ledning med 5–8 AT-läkare 
och två huvudhandledare 
3 timmar/mån�

mentor/huvudhandl: ��Se ovan�
Ledarskapsutbildn: ����Nej� Blekingesjukhuset Karlshamn. 

Hudiksvalls sjukhus.
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st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Erbjuds ej, däremot betald 

utbildning�
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������5 000–7 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Svårast centralt�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������1 vecka (samt introduktion 

vid varje tjänstgörings-
avsnitt)�

Undervisning: ��������������Återkommande temadagar 
1 gång/månad, AMLS-kurs, 
traumautbildning, försäk-
ringsmedicin, ledarskaps-
utbildning samt AT-ting tre 
dagar med föreläsningar, 
seminarier och workshops� 
Deltagande i reflektions-/
Balintgrupper under hela 
AT erbjuds men är frivilligt�

självstudier: �����������������3 dagar i samband med 
AT-tentamen samt tenta-
mensdagen�

Handl/huvudansv: ������Personlig vid varje tjänst-
göringsavsnitt�

mentor/huvudhandl:��Studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Region Skånes AT-ting vid 

Ystad Saltsjöbad med tre 
dagars föreläsningar, semi-
narier och workshops�

ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���AT-läkarna är en stor 

rekryteringsbas�
möjlighet till vikariat: �Varierar�
obesatta tjänster: ������Inga vakanser på sjuk huset�
antal läkare: �����������������220�
Upptagningsomr: �������170 000�
Kontakt: bjorn.a.jonsson@skane.se (AT-chef)  
elna.c.nilsson@skane.se (AT-samordnare)

kungälv
kungälvs sjukhus
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8 under hösten och 8 under 

våren�
antal sök/block: ����������24 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 28 400 kr/mån, enligt 

2015 års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Individuell löneförhandling 

efter 12 månader, enligt 
antagna lönekriterier�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning, 
dock lägst 38 500 kr�

studiepott: �������������������20 000 kronor (REGATT-
medel)�

personalbostad: ����������Finns ej�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������2 veckor�
Undervisning: ��������������Utbildningsdagar, cirka 

1 dag /månad� 
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������Personlig handledning 

enligt utarbetat handled-
ningsprogram�

mentor/huvudhandl: ��Studierektor samt åter-
kommande reflektions-
grupper�

Ledarskapsutbildn: ����Tre tvådagarsinternat under 
AT, kallade fokusdagar, kring 
bland annat ledarskap, pati-
entmötande och omvärld�

betald at-stämma: ����Ja�

ensam på nattjour: ����Se övrigt�
st-tjänster erbjuds: ���Flertal AT-läkare fortsätter 

som ST�
möjlighet till vikariat: �Ja, främst efter AT�
obesatta tjänster: ������Välbemannat�
antal läkare: �����������������Cirka 155 tillsvidare-

anställda�
Upptagningsomr: �������118 000�
Övrigt:����������������������������På medicinkliniken och 

kirurg-/ortopedkliniken 
inslussas man i klinikernas 
jourscheman� Initialt för-
stärkningsjourer, därefter 
eftermiddagsjourer, helg 
och slutligen natt� Inom 
psykiatrin, endast dag- och 
helgjourer� 

Kontakt: anita.hellstrom@vgregion.se

Landskrona
Lasarettet i Landskrona
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������Cirka 25 personer�
ingångslön: �������������������28 500 kr/mån, individuell 

förhandling, tidigare erfaren-
het/högskoleutbildning kan 
påverka� Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Efter 12 mån individuell 
förhandling�

st-lön: ���������������������������Cirka 37 000 kr/mån�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Ganska god�
Hjälp hitta boende: ����Inget behov�
introduktion: ����������������I samband med AT-blockets 

start�
Undervisning: ��������������Cirka 4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Ja, i mån av tid�
Handl/huvudansv: ������1 huvudhandledare�
mentor/huvudhandl: ��AT-ansvarig för hela 

AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, dessutom eget AT-ting 

i Skåne�
ensam på nattjour: ����Ej på akuten� Husjour�
st-tjänster erbjuds: ���Utannonseras, egna 

AT-läkare prioriteras�
möjlighet till vikariat: �Relativt goda�
obesatta tjänster: ������Inga�
antal läkare: �����������������Cirka 25�
Upptagningsomr: �������55 000�
Kontakt: susanne.soderstjerna@skane.se

Lidköping
Skaraborgs sjukhus, Lidköping
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8�
antal sök/block: ����������14 personer
ingångslön: �������������������29 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Löneöversyn efter 12 mån�
st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������20 000 kronor i personlig 

pott�
personalbostad: ����������2 800–3 800 (1 rok möble-

rat)�
Hyresnivå tre rok: �������Från cirka 5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Lediga lägenheter finns�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������1 vecka plus cirka 2 tim/

vecka�
självstudier: �����������������Två dagar före AT-provet�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl:��2 st AT-lotsar�
Ledarskapsutbildn: ����Erbjuds�
betald at-stämma: ����Ur personlig utbildnings-

pott�
ensam på nattjour: ����Ja, men erfaren bakjour för 

specialiteten finns alltid�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�

antal läkare: �����������������Cirka 80�
Upptagningsomr: �������85 000�
Övrigt:����������������������������En studieresa varje år, 

skattefri motionsför-
mån 1 500 kr/år� SPUR-
inspekterade 2007, 2011 
och 2015� Läs resultaten på 
www�skaraborgsdoktor�nu� 
Fortlöpande förbättrings-
arbete och AT-utvärdering 
av AT-klinikerna�

Kontakt: annelie.andersson@vgregion.se

Lindesberg
Lindesbergs lasarett
Huvudman: ������������������Region Örebro län�
at-blockens längd: �����21 månader, plus tre måna-

der inom primärvården vid 
allmänmedicinsk inriktning�

at-block/termin: ���������5�
antal sök/block: ����������15 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
 Lön efter 18 mån: �����Lön revideras efter 12 och 

18 månader�
st-lön: ���������������������������39 000 kr/mån�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Från 3 000 kr/mån (1 rok)�
Hyresnivå tre rok: �������2 rok från 5 200 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God inom såväl centralort 

som kringliggande orter� 
Pendlingsavstånd från 
Örebro, cirka 50 minuter 
med buss�

Hjälp hitta boende: ����Hjälp med att förmedla 
kontakter�

introduktion: ����������������Gemensam introduk-
tionsvecka med samtliga 
AT-läkare inom Region 
Örebro län och fem dagars 
gemensam introduktion på 
Lindesbergs lasarett�

Undervisning: ��������������Schemalagd undervisning 
onsdagseftermiddagar 
14:30-16:30 plus åtta semi-
narietillfällen tillsammans 
med övriga AT-läkare på 
Universitetssjukhuset 
Örebro och Karlskoga lasa-
rett�

självstudier: �����������������Schemalagda vid vissa kli-
niker�

Handl/huvudansv: ������Grupphandledning/indivi-
duellt�

mentor/huvudhandl: ��Mentorskap erbjuds om så 
önskas�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, ett seminarietillfälle 
tillsammans med övriga 
AT-läkare inom Region 
Örebro län�

betald at-stämma: ����Ja, inkl resa, anmälnings-
avgift, boende och avslut-
ningsmiddag� AT-stämman 
kan bytas ut mot ATLS- 
eller AMLS-kurs�

ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Våra AT-läkare är den 

största rekryteringsbasen 
för ST-tjänster�

möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Rekryteringsbehov inom 

några specialiteter�
antal läkare: �����������������Cirka 60�
Upptagningsomr: �������50 000�
Övrigt:����������������������������AT-luncher tillsammans 

med studierektor två 
till fällen/år� Vi tillämpar 
flextid� Vi erbjuder allmän-
medicinskt inriktad AT, där 
man börjar med tre måna-
der på vårdcentral före 
ordinarie AT-tjänstgöring� 
De som väljer att gå all-
mänmedicinsk AT blir klara 
efter 24 månader� Dessa 
AT-läkare erbjuds en löne-
höjning efter 21 månader�

Kontakt: anna.charlier@regionorebrolan.se

Linköping
Universitetssjukhuset i Linköping

Huvudman: ������������������Region Östergötland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������12 block med start januari 

alternativt maj, inklusive 
forskar-AT-block, pedago-
gik-AT-block och psykiatri-
AT-block� 

antal sök/block: ����������13–14 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån� Efter tolv 

mån plus 1 000 kr/mån� 
Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������34 100 kr/mån enligt 2015 
års lönenivå�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Utvalda kurser�
personalbostad: ����������Nej�
bostadsmarknad: �������Kan vara svårt i centrala 

Linköping�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka i början av AT plus 

introduktion på varje klinik-
placering

Undervisning: ��������������En utbildningsdag i måna-
den och därutöver inläs-
ningstid inför AT-tenta, 
Regionen har gemen-
samma seminariedagar 
och övriga kurser�

självstudier: �����������������Ja�
Handl/huvudansv: ������Handledare på varje place-

ring�
mentor/huvudhandl:��En under hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja (UGL)�
betald at-stämma: ����Studiepott�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Rekryteringsbehov inom 

vissa discipliner�
antal läkare: �����������������Cirka 800�
Upptagningsomr: �������244 000�
Övrigt:����������������������������Sammanhängande 

akutläkarblock på 
Universitetssjukhuset tre 
månader� Vi har forskar-
AT-block, pedagogiskt-
AT-block och psykiatri-
AT-block med förlängning 
1–3 mån, mer information 
finns på vår hemsida� 
Utsedd huvudhandledare 
under din AT-tid� Avsatt 
tid för eget för bättrings-
arbete, valfri period 1 mån�

Kontakt: elsa.dahlen@regionostergotland.se, 
ann-charlotte.agnetorn@regionostergotland.se

Ljungby
Lasarettet i Ljungby
Huvudman: ������������������Region Kronoberg�
at-blockens längd: �����18–21 mån� 
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������20 personer�
ingångslön: �������������������32 000 kronor� Individuell 

lönesättning�
Lön efter 18 mån: �������Efter 12 mån erhålls ett 

generellt påslag om 2 000 
kronor� Ingen generell revi-
dering efter 18 månader�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning, 
ingångslön 40 500 kr/mån

studiepott: �������������������15 000 kronor�

Universitetssjukhuset i Linköping.
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personalbostad: ����������Inte tillgänglig�
Hyresnivå tre rok: �������6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Goda möjligheter att finna 

boende�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������2 veckors introduktion 

varav 1 är akutmedicin-
vecka�

Undervisning: ��������������2 tim/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������Personlig handledare på 

varje tjänstgöringsavsnitt�
mentor/huvudhandl: ��Gruppmentor�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, kostnaderna täcks av 

studiepotten�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour 

i huset�
st-tjänster erbjuds: ���I mån av plats�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������I stort sett fullbemannat 

inom alla specialiteter� 
antal läkare: �����������������Cirka 60�
Upptagningsomr: �������56 000�
Övrigt:����������������������������Generösa med att bevilja 

tjänstledighet med lön 
och övriga förmåner för 
deltagande i kurser och 
konferenser� AT-blockets 
längd: Du har möjlighet att 
välja 18 eller 21 månaders 
block� Väljer du det längre 
AT-blocket har du utrymme 
för individuella önskemål 
om valbara placeringar på 
både Ljungby lasarett och 
Centrallasarettet i Växjö 
inom samtliga kliniker som 
har möjlighet att ta emot 
AT-läkare�

aktivitetsbidrag: ���������1 200 kr/år
Kontakta: therese.sjolin@kronoberg.se

Ludvika
Ludvika lasarett
Huvudman: ������������������Landstinget Dalarna�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������3�
antal sök/block: ����������20 personer�
ingångslön: �������������������32 500 kr/mån� Individuell 

lön� Enligt 2015 års nivå�
Lön efter 18 mån: �������38 000 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
st-lön: ���������������������������Slutenvård från 41 000 

kr/mån, primärvård från 
43 000 kr/mån�

studiepott: �������������������Nej, men AT-relevant kurs 
inkl resa/boende, max 
1 vecka�

personalbostad: ����������Begränsat antal�
Hyresnivå tre rok: �������4 000–4 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Kontakter kan förmedlas�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������4 tim/vecka under primär-

vårdsplaceringen�
Handl/huvudansv: ������Personlig handledare�
mentor/huvudhandl: ��Ingen uppgift�
Ledarskapsutbildn: ����I stället en ledarskapsdag�
betald at-stämma: ����Ja, en gång per block inklu-

sive resa och boende�
ensam på nattjour: ����Nej, inga nattjourer�
st-tjänster erbjuds: ���Normalt ja�
möjlighet till vikariat: �Kan erbjudas�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�
antal läkare: �����������������10–15�
Upptagningsomr: �������39 000�
Övrigt:����������������������������En veckas möjlighet till 

tjänstgöring vintertid 
i Sälen� En extern kurs 
alternativt AT-stämma 
får väljas under AT-tiden� 
AT-råd, etisk handledning� 
Mer information finner du 
på www�ltdalarna�se/at�

Kontakt: eva.loof@ltdalarna.se

Luleå
Sunderby sjukhus

Huvudman: ������������������Norrbottens läns landsting�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������7 personer�
ingångslön: �������������������30 900 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Plus 2 500 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Cirka 41 600 kr/mån, indivi-

duell lönesättning�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Kan hyras i max tre mån�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Efter en tid i bostadskö 

god, annars mindre god 
i centrala delar av Luleå�

Hjälp hitta boende: ����Förmedling av kontakter till 
bostadsförmedlingar�

introduktion: ����������������1 vecka vid AT-start plus 
1 vecka akut/trauma�

Undervisning: ��������������1 em/vecka plus under-
visning vid klinikerna�

självstudier: �����������������1 em var fjärde vecka samt 
2 heldagar inför AT-tenta�

Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��En huvudhandledare för 

varje placering under 
AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Nej�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�
antal läkare: �����������������Cirka 245�
Upptagningsomr: �������250 000�
Övrigt:����������������������������Varje AT-läkare erbjuds 

ett utbildningsprogram 
med bland annat en 
veckas traumautbild-
ning, försäkringsmedicin, 
ledarskapsutbildning, en 
veckas studie besök inom 
EU samt en veckas kurs 
i Riksgränsen i skadehand-
läggning i vintermiljö�

Kontakt: irene.nystrom@nll.se

Lund och Malmö
Skånes universitetssjukhus
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 månader, forskarblock 

24 månader�
at-block/termin: ���������28, varav upp till hälften 

forskarblock�
antal sök/block: ����������6 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 28 500 kr/mån, 

enligt 2015 års nivå� Lönen 
baseras på Region Skånes 
fastställda lönekriterier�

Lön efter 18 mån: �������Löneöversyn efter 
12 månaders AT-tjänst-
göring�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns ej�
bostadsmarknad: �������Svår�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������Sjukhusavsnittet startas 

med en veckas introduktion, 
där halva veckan är teori 
och andra halvan en 2,5 
dagars kurs i akutsjukvård� 
Inför psykiatriavsnittet ges 
en halvdags introduktion�

Undervisning: ��������������Ja�
självstudier: �����������������Finns delvis�
Handl/huvudansv: ������Klinisk handledare tilldelas 

vid respektive tjänst-
görings avsnitt�

mentor/huvudhandl: ��AT-läkare tillfrågar själv en 
mentor som följer under 
hela AT�

Ledarskapsutbildn: ����Ledarskapsinternat�
betald at-stämma: ����Ja, till Skånes AT-ting (tre 

dagar)�

ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Utannonseras�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Cirka 2 procent vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 2 000�
Upptagningsomr: �������600 000�
Övrigt:����������������������������Hälften av tjänsterna 

vid Sus tillsätts i Malmö 
och hälften i Lund� Vid 
ansökan går det att önska 
vid vilken ort man vill 
tjänstgöra�

Kontakt: pia.k.johansson@skane.se

Lycksele
Lycksele lasarett 
Huvudman: ������������������Västerbottens läns lands-

ting� 
at-blockens längd: �����21 mån� 
at-block/termin: ���������6� 
antal sök/block: ����������14 personer� 
ingångslön: �������������������32 800 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå� 
Lön efter 18 mån: �������Plus 4 000 kr/mån� 
st-lön: ���������������������������41 900 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå� 
studiepott: �������������������20 000 kr� 
personalbostad: ����������Cirka 2 900 kr/mån (1 rok)� 
Hyresnivå tre rok: �������3 800–6 000 kr/mån 
bostadsmarknad: �������Det råder balans� 
Hjälp hitta boende: ����Ja, egna landstings bostäder 

samt förmedlar kontakter 
med hyres värdar� 

introduktion: ����������������Cirka 2 veckor, inklu-
sive 1 veckas utbildning 
i akutmedicin/trauma� 
Övningsjourer på akutmot-
tagningen� 

Undervisning: ��������������Fortlöpande, varje vecka 
samt 1 gemensam 
utbildningsdag/mån för 
AT-läkare� 

självstudier: �����������������Varierande omfatt-
ning, max 4 tim/vecka, 
20 timmar inför AT-prov� 

Handl/huvudansv: ������Ja� 
mentor/huvudhandl: ��Studierektor samt en 

handledare per placering� 
Ledarskapsutbildn: ����Erbjuds under ST, möjlighet 

att använda studiepott kan 
diskuteras under AT� 

betald at-stämma: ����Nej� 
ensam på nattjour: ����Nej, går med ST-läkare, 

samjour för hela sjukhuset� 
st-tjänster erbjuds: ���Annonsering ST-tjänster 

1 gång/år� 
möjlighet till vikariat: �Viss möjlighet, varierar 

efter behov� 
obesatta tjänster: ������Vakanser inom vissa spe-

cialiteter, främst allmän-
medicin� 

antal läkare: �����������������Cirka 40� 
Upptagningsomr: �������39 000� 
Övrigt:����������������������������Primärvårdsplacering till 

exempel vid sjukstuga 
med vårdcentral, akutvård 
och ambulans/helikopter� 
Traktamente utgår vid 
placering utanför Lycksele� 
Utbildning i bland annat 
försäkringsmedicin och 
vinter seminarium i fjäll-
miljö med primärvårds-
utbildning ingår under 
AT-tiden� 

Kontakt: anna.wikstrom@vll.se

Mariehamn
ålands centralsjukhus
Huvudman: ������������������Ålands hälso- och sjukvård�
at-blockens längd: �����19 månader�
at-block/termin: ���������2 stycken�
antal sök/block: ����������Cirka 5–10�
ingångslön: �������������������3 709,61 euro (mot svarar 

36 745 kronor enligt 
valuta kurs den 7/9 2015)� 
Enligt 2014 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������3 728,08 euro (motsva-
rar 36 928 kronor enligt 
valuta kurs den 7/9 2015)�

st-lön: ���������������������������Individuell�
studiepott: �������������������Nej� Vanligen två externa 

kurser�
personalbostad: ����������Finns möblerad�
Hyresnivå tre rok: �������630–812 euro via Ålands 

hälso- och sjukvård�
bostadsmarknad: �������Acceptabel�
Hjälp hitta boende: ����Boendeservice finns inom 

organisationen�
introduktion: ����������������5 veckor�
Undervisning: ��������������4 studiedagar/termin, samt 

cirka 20 undervisnings-
timmar/termin�

självstudier: �����������������Finns schemalagt inom 
vissa kliniker�

Handl/huvudansv: ������Ingen uppgift�
mentor/huvudhandl: ��En huvudhandledare/

placering, det vill säga 
fyra stycken under utbild-
ningen�

Ledarskapsutbildn: ����Finns inte inom organisa-
tionen för AT� Kan beviljas 
externt�

betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Ja�
st-tjänster erbjuds: ���Inom primärvård� Begrän-

sade möjligheter på andra 
kliniker�

möjlighet till vikariat: �Möjligheter finns både före 
och efter AT�

obesatta tjänster: ������Ett fåtal�
antal läkare: �����������������70�
Upptagningsomr: �������27 000�
Övrigt:����������������������������Ansökan sker via 

Akademiska sjukhuset 
i Uppsala�

Kontakt: tora.woivalin@ahs.ax

Mora
Mora lasarett
Huvudman: ������������������Landstinget Dalarna�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������10 block, tillträde 1 febru-

ari och 1 maj�
antal sök/block: ����������9 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 32 500 kr/mån enligt 

2015 års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Lägst 38 000 kr/mån enligt 

2015 års nivå�
st-lön: ���������������������������Lägst 43 500 kr/mån 

i specialist sjuk vård, 
i allmän medicin 44 000 kr, 
2015 års nivå�

studiepott: �������������������Nej, se övrigt�
personalbostad: ����������2 300 kr/mån i korridor 

med gemensamt kök/
dusch�

Hyresnivå tre rok: �������5 500–7 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������2 timmar per vecka under 

slutenvårdsåret (kir/med/
psyk)� Uppehåll under 
sommar/jul�

självstudier: �����������������4 timmar/vecka under 
primär vårds placering�

Handl/huvudansv: ������Ny under varje sex-
månaders placering�

mentor/huvudhandl: ��Ingen uppgift�
Ledarskapsutbildn: ����1 dag/år�

Ålands centralsjukhus.  foto: danieL eriKsson
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betald at-stämma: ����Ja, en gång, inklusive resa 
och boende – se övrigt�

ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds:���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Löpande rekryterings-

behov�
antal läkare: �����������������Cirka 60�
Upptagningsomr: �������78 000� Antalet dubbleras 

under högsäsong: sommar 
och vinter�

Övrigt:����������������������������En veckas möjlighet till 
tjänstgöring vintertid 
i Sälen med boende och 
leasingbil� En extern kurs – 
inom Sverige – relevant för 
AT, alternativt AT-stämman 
får väljas under AT-tiden� 
AT-råd, cirka 3 ggr/termin�

Kontakt: anette.blomberg@ltdalarna.se

Motala
Lasarettet i Motala
Huvudman: ������������������Region Östergötland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������12 block i Motala med start 

jan alt maj, pedagogisk-AT, 
psykiatri-AT och forskar-
AT� Viss tjänstgöring på 
Universitetssjukhuset 
i Linköping�

antal sök/block: ����������11�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån� Efter 

12 mån plus 1 000 kr/mån� 
Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������34 100 kr/mån, 2015 års 
lönenivå�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������15 000 kronor�
personalbostad: ����������Nej�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka i början av AT plus 

introduktion på varje klinik-
placering�

Undervisning: ��������������En utbildningsdag i måna-
den och därutöver inläs-
ningstid inför AT-tenta, 
Regionen har gemen-
samma seminariedagar 
och övriga kurser�

självstudier: �����������������Ja�
Handl/huvudansv: ������Handledare på varje place-

ring�
mentor/huvudhandl: ��En under hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja (UGL)�
betald at-stämma: ����Möjlighet att använda 

pottpeng�
ensam på nattjour: ����Ja, på vissa placeringar 

med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Rekryteringsbehov inom 

vissa discipliner�
antal läkare: �����������������Cirka 250�
Upptagningsomr: �������88 000�
Övrigt:����������������������������Utsedd huvudhandledare 

under din AT-tid� Avsatt 
tid för eget förbättrings-
arbete� Valfri period� Vi har 
forskar-AT-block, pedago-
giska-AT-block, psykiatri-
AT-block med möjlighet till 
1–3 månaders förlängning, 
mer information finns 
på vår hemsida� Del av 
kirurgiplaceringen sker 
på Universitetssjukhuset 
i Linköping�

Kontakt: elsa.dahlen@regionostergotland.se, 
ann-charlotte.agnetorn@regionostergotland.se

Norrköping
vrinnevisjukhuset
Huvudman: ������������������Region Östergötland�
at-blockens längd: �����21 mån varav åtta veckor 

valfri period� Forskar-AT 

21–24 månader, psykiatri-
AT 23–24 månader�

at-block/termin: ���������15–17 block/termin�
antal sök/block: ����������12–13 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån plus 1 000 

kr/mån efter 12 mån� Efter 
18 månader fullgjord kli-
nisk tjänstgöring slutlön 
34 100 kr� Enligt 2015 års 
nivå�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������15 000 kronor�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������5 000–7 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God, finns tillgång till 

boende även i de centrala 
delarna�

Hjälp hitta boende: ����Viss förmedling av kontak-
ter, se hemsida�

introduktion: ����������������Cirka två veckors introduk-
tion inför öppenvården, 
en veckas introduktion 
inför slutenvården och en 
veckas introduktion inför 
psykiatri placering�

Undervisning: ��������������Schemalagd varje onsdags-
eftermiddag med föreläs-
ningar, falldiskussioner, 
AT-röntgenrond mm (ej 
under semesterperioden�) 
Tre seminariedagar tillsam-
mans med AT från övriga 
sjukhus i länet�

självstudier: �����������������Onsdag eftermiddag, om 
undervisning ej föreligger�

Handl/huvudansv: ������Klinikbunden handledning�
mentor/huvudhandl: ��Huvudhandledare under 

hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja, UGL erbjuds�
betald at-stämma: ����Ja, inom studiepottsramen�
ensam på nattjour: ����Tillsammans med äldre kol-

lega�
st-tjänster erbjuds: ���Finns i varierande omfatt-

ning inom de flesta specia-
liteter�

möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Finns en del�
antal läkare: �����������������Cirka 280�
Upptagningsomr: �������180 000�
Övrigt:����������������������������Inledande primärvårds-

placering under två 
veckor för att etablera 
kontakt med huvud-
handledaren som följer 
AT-läkaren under AT� 
Introduktionsföreläsningar 
inför varje block� Valfria 
perioder under kirurg- och 
medicinplaceringarna� 
Utbildningseftermiddagar� 
Länsgemensamma 
AT-seminarier� AT-läkarråd 
1 gång/termin där 
AT-läkare och AT-ledning 
träffar representanter 
från medicin-, kirurg- 
och psykiatri kliniken� 
AT-läkarna är en viktig del 
av sjukhusets verksamhet 
och ovärderliga för dess 
framtid och utveckling� 
Två AT-starter på HT 2015: 
17 augusti samt den 
16 november�

Kontakt: malin.kumpula.tideskog@lio.se

Norrtälje
Norrtälje sjukhus

Huvudman: ������������������Tiohundra AB Vårdbolag, 
bolag ägt av Norrtälje 
kommun och Stockholms 
läns landsting�

at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������25 personer�
ingångslön: �������������������29 100 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Efter tariff och vikariatstid 

efter läkarexamen�
st-lön: ���������������������������Individuell�
studiepott: �������������������15 000 kr för kursavgift�
personalbostad: ����������Finns ej�
bostadsmarknad: �������Svår�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter via 

HR-administratör Inger 
Jansson�

introduktion: ����������������2 veckor�
Undervisning: ��������������Cirka 2 tim/vecka plus 

AT-forum varannan vecka�
självstudier: �����������������Tid för självstudier ges�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl:��1 tillgänglig huvudhand-

ledare�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, avgiften tas ur studie-

potten�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds:���Ja, vanligtvis intern-

rekrytering�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Enstaka luckor, främst 

bland allmänläkare�
antal läkare: �����������������Cirka 70�
Upptagningsomr: �������55 000 personer, 200 000 

på sommaren�
Kontakt: inger.wiklund@tiohundra.se

Nyköping
Nyköpings lasarett
Huvudman: ������������������Landstinget Sörmland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������30 personer�
ingångslön: �������������������29 400 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������4 000 kr/mån extra när tre 

månader av PV-placeringen 
fullgjorts�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns att hyra�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Tämligen svår�
Hjälp hitta boende: ����I viss mån�
introduktion: ����������������1 vecka allmän samt på 

varje klinik�
Undervisning: ��������������4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Ingår i undervisningstid�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Gruppvis under hela 

AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa�
ensam på nattjour: ����Ja, med bakjour i hemmet�
st-tjänster erbjuds: ���Goda möjligheter�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Ett fåtal�
antal läkare: �����������������Cirka 160�
Upptagningsomr: �������85 000�
Kontakt: ann-charlotte.rydberg@dll.se

Oskarshamn
Oskarshamns sjukhus
Huvudman: ������������������Landstinget i Kalmar län�
at-blockens längd: �����20–21 mån�
at-block/termin: ���������3 AT-block på höst-

terminen, 4 AT-block på 
vårterminen�

antal sök/block: ����������15 personer�
ingångslön: �������������������31 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå med möjlighet till 
individuell lönesättning� 

Lön efter 18 mån: �������Lönedialog efter 12 måna-
ders anställningstid som 
AT-läkare�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Betald AT-stämma�
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������Varierande cirka 

4 000–5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god tillgång� Kan 

också finnas möjlighet att 
hyra möblerad lägenhet�

Hjälp hitta boende: ����Vid behov�
introduktion: ����������������6 dagars gemensam intro-

duktion� 
Undervisning: ��������������Klinikbunden under-

visning samt gemensamt 
utbildningsprogram 
för samtliga AT-läkare� 
Internatutbildning i etik 
& samtalsmetodik� 
Utbildningsdag i försäk-
ringsmedicin�

självstudier: �����������������Tid för självstudier finns�
Handl/huvudansv: ������En handledare per klinik�
mentor/huvudhandl: ��Ja�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja� 
ensam på nattjour: ����Internmedicin med gott 

bakjoursstöd�
st-tjänster erbjuds: ���Goda möjligheter finns till 

ST-tjänst inom vissa spe-
cialiteter�

möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Ja, ett antal specialistläkar-

tjänster� 
antal läkare: �����������������Cirka 50� 
Upptagningsomr: �������Cirka 65 000�
Övrigt:����������������������������AT-lunch med studierekto-

rer en gång/månad� Under 
tjänstgöringen i kirurgi 
utgår AT-läkarna från 
Länssjukhuset i Kalmar� 
Tjänstgöringen inom psyki-
atri görs delvis i Västervik�

Kontakt: daniel.johansson2@ltkalmar.se

piteå
piteå älvdals sjukhus
Huvudman: ������������������Norrbottens läns landsting�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������4,75 personer�
ingångslön: �������������������32 400 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Plus 2 500 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Cirka 41 600 kr/mån� 

Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Se övrigt�
personalbostad: ����������Cirka 3 500 kr/mån (1 rok)�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 5 700 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja�
introduktion: ����������������1 vecka allmän introduk-

tion i början av AT samt en 
vecka akut/trauma�

Undervisning: ��������������1 eftermiddag varje vecka�
självstudier: �����������������En eftermiddag var fjärde 

vecka samt två heldagar 
inför AT-tentan�

Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Studierektorns roll�
Ledarskapsutbildn: �����Ja�
betald at-stämma: ����Nej�
ensam på nattjour: ����Nej, jouren avslutas 

klockan 21, beredskap till 
23�

st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Mycket goda
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�
antal läkare: �����������������100–110�
Upptagningsomr: �������62 000�
Övrigt:����������������������������Varje AT-läkare erbjuds 

ett utbildningsprogram 
med bland annat en 
veckas traumautbild-
ning, försäkringsmedicin, 
ledarskapsutbildning, en 
veckas studie besök inom 

dagens medicin nr 37/15 onsdag 9 september
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EU samt en veckas kurs 
i Riksgränsen i skadehand-
läggning i vinter miljö�

Kontakt: irene.nystrom@nll.se

Skellefteå
Skellefteå lasarett 
Huvudman: ������������������Västerbottens läns lands-

ting� 
at-blockens längd: �����21 mån� 
at-block/termin: ���������8� 
antal sök/block: ����������9� 
ingångslön: �������������������31 800 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå 
Lön efter 18 mån: �������Lönen höjs med 4 000 kr� 
st-lön: ���������������������������Individuell lön utifrån 

erfaren het� 
studiepott: �������������������Nej, men utvecklingspro-

gram med cirka 16 kurs-
dagar� 

personalbostad: ����������3 500–4 000 kr (1 rok)� 
Hyresnivå tre rok: �������Varierar� 
bostadsmarknad: �������Framförhållning krävs� 
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter� 
introduktion: ����������������2 veckor varav en veckas 

akutmedicin- och trauma-
utbildning� 

Undervisning: ��������������Fortlöpande undervisning, 
1 AT-dag i månaden plus 
andra utbildningstillfällen� 

självstudier: �����������������Omfattningen varierar� 
Handl/huvudansv: ������Handledare på varje place-

ring� 
mentor/huvudhandl: ��Läkarrollsgrupp hand-

ledare och AT-studierektor� 
Ledarskapsutbildn: ����Erbjuds i direkt anslutning 

till avslutad AT� 
betald at-stämma: ����Ja� 
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour� 
st-tjänster erbjuds: ���Annonseras årligen, 

AT-läkare stor rekryte-
ringsbas� 

möjlighet till vikariat: �Ja, efter legitimation� 
obesatta tjänster: ������Rekryteringsbehov finns� 
antal läkare: �����������������Cirka 160 legitimerade 

läkare 
Upptagningsomr: �������76 000� 
Övrigt:����������������������������Cirka 16 kursdagar med 

innehåll enligt tidigare 
AT-läkares önskemål� 
Möjlighet finns att göra 
barnmedicinplacering� 

Kontakt: mona.burman@vll.se

Skövde
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������14 stycken/termin�
antal sök/block: ����������11 personer�
ingångslön: �������������������29 400 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Löneöversyn efter tolv 

månader�
st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������20 000 kr i personlig utbild-

ningspott�
personalbostad: ����������2 500–3 500 kr (1 rok)�
Hyresnivå tre rok: �������Från 5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Svårt i centrum�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������1 vecka plus cirka 2 tim/

vecka�

självstudier: �����������������2 dagar inläsning till 
AT-provet�

Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Ja, två så kallade AT-lotsar�
Ledarskapsutbildn: ����Erbjuds�
betald at-stämma: ����Ja, se studiepott�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns, dock ej AT�
antal läkare: �����������������Cirka 300�
Upptagningsomr: �������180 000�
Övrigt:����������������������������En studieresa varje 

år� Fortlöpande för-
bättringsarbete och 
AT-utvärderingar av 
AT-klinikerna� SPUR-
inspekterade 2007, 2011 
och 2015, läs resultaten på 
www�skaraborgsdoktor�nu�

Kontakt: marita.h.lindstrom@vgregion.se

Sollefteå
Sollefteå sjukhus
Huvudman: ��������������������Landstinget Väster norrland�
at-blockens längd: �����21�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������3 personer�
ingångslön: �������������������32 000 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������35 000 kr/mån�
st-lön: ���������������������������44 100 kr/mån� Enligt 2016 

års nivå�
studiepott: �������������������20 000 kronor�
personalbostad: ����������Cirka 3 000 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 4 800 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja�
introduktion: ����������������1 veckas gemensam intro-

duktion�
Undervisning: ��������������Regelbunden enligt 

schema (cirka 1 em/vecka)�
självstudier: �����������������4 tim/vecka�
Handl/huvudansv: ������1 personlig handledare per 

placering�
mentor/huvudhandl: ��Studierektorns roll�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Kostnaden tas från studie-

potten
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds:���Ja�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Cirka 10 procent vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 70�
Upptagningsomr: �������36 000�
Övrigt:����������������������������Flytthjälp erbjuds� 
Kontakt: karin.pettersson4@lvn.se

Stockholm
Capio S:t Görans sjukhus
Huvudman: ������������������Capio�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������20�
antal sök/block: ����������18 personer�
ingångslön: �������������������28 700 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Tarifflön med höjning 

var tolfte tjänst görings-
månad efter läkarexamen� 
Doktorsexamen ger ytter-
ligare tillägg om 1 500 kr/
mån�

st-lön: ���������������������������Vi tillämpar individuell 
lönesättning�

studiepott: �������������������Ja
personalbostad: ����������Finns ej�
bostadsmarknad: �������Tuff�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������En veckas introduktion 

inför varje block�
Undervisning: ��������������3–4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig per avsnitt�
mentor/huvudhandl: ��Övergripande 

AT-studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, studiepotten kan använ-

das till AT-stämma eller 
annan kurs/utveckling�

ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Stort antal rekryteras 

bland AT-läkarna�
möjlighet till vikariat: �Sällan förekommande�
obesatta tjänster: ������Välbemannat�
antal läkare: �����������������345 (inkl AT-läkare)�
Upptagningsomr: �������450 000�
Övrigt:����������������������������Utpräglad akuttjänstgöring 

under medicin och kirurgi-
avsnitten�

Kontakt:
gunilla.enquist@capiostgoran.se (HR-konsult)
gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se (över-
gripande studierektor)

Danderyds sjukhus

Huvudman: ������������������Landstingsägt bolag�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������16 under terminen� 

32 AT-block per år, med 
start i feb, maj, aug och 
nov�

antal sök/block: ����������Cirka 25 personer�
ingångslön: �������������������Lägst 29 100 kr/mån enligt 

2015 års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Var tolfte fullgjord anställ-

ningsmånad efter examen 
höjs lönen med 550 kronor� 
För disputerade 2 000 kr/
mån utöver fastlagd lön�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Nej�
bostadsmarknad: �������Tuff�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������Två veckors generell intro-

duktion varav två dagars 
introduktion till Danderyds 
sjukhus�

Undervisning: ��������������Schemalagd, 4 tim/vecka�
självstudier: �����������������Nej�
Handl/huvudansv: ������1 handledare�
mentor/huvudhandl: ��1 under hela AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Ja
betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, så brukar det bli�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Nej�
antal läkare: �����������������Cirka 650�
Upptagningsomr: �������430 000�
Kontakt: susann.sundsten@ds.se

karolinska universitetssjukhuset, 
 Huddinge och Solna

Huvudman: ������������������Stockholms läns landsting�
at-blockens längd: �����18 mån, forskarblock 30 mån 

inkl 12 mån forskning�
at-block/termin: ���������24 (12 per ort)�
antal sök/block: ����������Cirka 24 personer�
ingångslön: �������������������29 100 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Ingen uppgift�
st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Nej�
bostadsmarknad: �������Tuff�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������2 veckor�
Undervisning: ��������������1–2 timmar/vecka samt en 

halv dag var tredje vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig på resp klinik�
mentor/huvudhandl: ��Ja�
Ledarskapsutbildn: ����Ja
betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Annonseras alltid�
möjlighet till vikariat: �Möjligheter finns�
obesatta tjänster: ������Ingen uppgift�
antal läkare: �����������������2 500�
Upptagningsomr: �������-
Övrigt:����������������������������Simulator (1 dag), trauma-

utbildning (2 dagar) kurs 
i försäkringsmedicin 
(3 dagar)�

Kontakt: elisabeth.hagsten@karolinska.se

Södersjukhuset
Huvudman: ������������������Landstingsägt bolag�
at-blockens längd: �����18 mån, för forskar-AT 

18 mån plus 12 mån�
at-block/termin: ���������24/termin, varav 1 block/

termin kan avdelas för 
forskar-AT�

antal sök/block: ����������12 personer�
ingångslön: �������������������29 100 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Avtalsenlig uppflyttning 

var tolfte anställnings-
månad efter läkarexamen�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Tyvärr inte�
bostadsmarknad: �������Tuff�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������2–4 tim/vecka samt lunch-

seminarier�
självstudier: �����������������En halvdag per vecka under 

primärvårdsplacering�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��Ja�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, AT har rätt att gå på AT 

stämman 1 gång under sin 
tid�

ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���AT-läkarna är en stor 

rekryteringskälla�
möjlighet till vikariat: �Möjligheter finns�
obesatta tjänster: ������-
antal läkare: �����������������899�
Upptagningsomr: �������600 000�
Övrigt:����������������������������Ledarskapsutbildning och 

konflikthantering 1 dag för 
AT-läkare�

Kontakt: erika.kohler-jonsson@sodersjukhuset.se

Sundsvall
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Huvudman: ������������������Landstinget Väster-

norrland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������14 block�
antal sök/block: ����������10 personer�
ingångslön: �������������������32 000 kr� Enligt 2015 års 

nivå�
Lön efter 18 mån: �������35 000 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Ingångslön 42 800 kr�
studiepott: �������������������20 000 kronor�
personalbostad: ����������Kan vid behov hyras under 

begränsad tid�
Hyresnivå tre rok: �������6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Hyfsat bra,
Hjälp hitta boende: ����Ja, och bekostnad av halva 

flyttkostnaden�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������4 AT-dagar per termin för 

föreläsning och studie-
besök� Ögon- och öron-
utbildning�

självstudier: �����������������Motsvarande en dag per 
månad efter överens-
kommelse med berörd 
studierektor samt en vecka 
inför AT-prov�

Handl/huvudansv: ������Ja�
mentor/huvudhandl: ��AT-grupp samt studie-

rektorer�
Ledarskapsutbildn: ����Nej, ligger på ST-nivå�
betald at-stämma: ����Ja, inom ramen för studie-

potten�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, egna AT-läkare priorite-

ras�
möjlighet till vikariat: �Möjligheter både före och 

efter AT�
obesatta tjänster: ������6 procent vakanser, avser 

legitimerade läkare�
antal läkare: �����������������Cirka 300, avser sjukhus�
Upptagningsomr: �������150 000�
Övrigt:����������������������������AT-råd, aktiv underläkar-

klubb, uppföljningssamtal, 
friskvård 1 tim/vecka med 
eget gym� Möjlighet till Skaraborgs sjukhus. foto: biLd & media

Vrinnevisjukhuset.  foto: gÖran biLLeson
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ningar, praktiska övningar 
och simuleringar med 
docka�

Undervisning: ��������������0,5 dag/vecka�
självstudier: �����������������Ingen avsatt tid under 

sjukhusplaceringen� Under 
allmänmedicinplaceringen:                              
4 tim/vecka�

Handl/huvudansv: ������Personlig hand-
ledare på varje klinik� 
Grupphandledning fyra 
gånger per halvår�

mentor/huvudhandl: ��Studierektor och grupp-
handledare�

Ledarskapsutbildn: ����1 dags utbildning om hand-
ledning plus 2 dagars inter-
nat om ledarskap�

betald at-stämma: ����Ja, inklusive resa och 
boende vilket tas av studie-
potten, plus två dagar med 
lön�

ensam på nattjour: ����Finns alltid mellanjour/
bakjour i huset utom vid 
psykiatrin, där bakjouren 
finns i hemmet�

st-tjänster erbjuds: ���AT-läkarna utgör här en 
rekryteringsbas�

möjlighet till vikariat: �Varierar�
obesatta tjänster: ������Inga�
antal läkare: �����������������Cirka 200�
Upptagningsomr: �������170 000�
Övrigt:����������������������������Nyhet: 3 månader 

samman hängande av 
respektive kirurg- och 
medicinblocket utgörs av 
akutsjukvård�

Kontakt: mats.soderblom@regionhalland.se

visby
visby lasarett
Huvudman: ������������������Region Gotland, Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������5�
antal sök/block: ����������15–20 personer�
ingångslön:  ������������������30 000 kr/mån� Individuell 

förhandling� Tidigare läkar-
vikariat har betydelse och 
övriga erfarenheter har en 
viss men mindre betydelse� 
Enligt 2014 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Lönesamtal efter tolv 
månader: Påslag som 
bygger på kollegiala 
bedömningar efter två 
huvudplaceringar�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling� 
Medianlön 2013, 44 000 kr/
mån�

studiepott: �������������������En extern kurs i samråd 
med AT-chef� ATLS rekom-
menderas�

personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������5 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Både kommunal (Gotlands-

hem) och privata hyres-
värdar finns�

Hjälp hitta boende: ����Ja
introduktion: ����������������En vecka allmän intro-

duktion samt en vecka 
i början av varje nytt 
huvudavsnitt�

Undervisning: ��������������3 dagar per kirurg-, medi-
cin- och psykiatriplacering, 
2 timmar/vecka under 

allmänmedicin, inläsnings-
vecka till AT-tentan�

självstudier: �����������������3 dagar per kirurg-, medi-
cin- och psykiatriplacering, 
2 timmar/vecka under 
allmän medicin�

Handl/huvudansv: ������Personlig på varje klinik�
mentor/huvudhandl: ��Varje AT-grupp följs hela 

anställningen av mentorer� 
Övergripande studierektor 
är huvudhandledare�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, enligt Myers-Briggs�
betald at-stämma: ����Ja, en gång per AT-period, 

inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Ja�
st-tjänster erbjuds: ���Utannonseras, egna 

AT-läkare prioriteras�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Ja, både inom primärvård 

och specialistklinikerna på 
Visby lasarett�

antal läkare: �����������������Cirka 160�
Upptagningsomr: �������57 300 (mångdubbelt 

sommar tid)�
Övrigt:����������������������������AT-chef anställer, löne-

förhandlar och har över-
gripande arbetsgivaransvar 
under hela anställnings-
perioden� Utvärdering 
under varje huvudavsnitt 
i form av kollegium, med 
feedback till den enskilda 
AT-läkaren via dennes 
handledare� Egen hemsida 
på intranätet�

Kontakt:  
johan.soderstrom@gotland.se (AT-chef)
fia_lotta.pipping@gotlands.se (övergripande 
studierektor AT/ST)

värnamo
värnamo sjukhus
Huvudman: ������������������Region Jönköpings län�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������7–8�
antal sök/block: ����������12 personer� 
ingångslön: �������������������32 300 kr/mån enligt 

2015 års nivå� Ny indivi-
duell lönesättning efter 
12 månader� 

Lön efter 18 mån: �������Ingen uppgift�
st-lön: ���������������������������41 000 kr/mån enligt 2015 

års lönenivå�
studiepott: �������������������10 000 kronor plus 10 000 

till dem som fortsätter ST�
personalbostad: ����������Ja�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 5 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja� 
introduktion: ����������������1 veckas gemensam 

introduktion för alla nya 
AT-läkare� 1 dag för alla 
nyanställda� Resterande 
dagar specifikt för 
AT-läkare inkl halvdag med 
A-HLR�

Undervisning: ��������������Formaliserad medicinsk 
utbildning onsdag kl 
13–17 en gång/mån, läkar-
luncher samt utbildning 
ute på respektive klinik� 
Länsgemensamma utbild-
ningar inom akut-, trauma-
medicin samt hot och våld� 
Försäkringsmedicin�

självstudier: �����������������I mån av tid och i överens-
kommelse med respektive 
verksamhetschef�

Handl/huvudansv: ������1 personlig på varje klinik�
mentor/huvudhandl: ��Studierektor under hela 

AT-tiden�
Ledarskapsutbildn: ����Fyra dagars länsgemensam 

AT-Leka (ledarskap, etik, 
kvalité, arena)�

betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Ja, delvis�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, AT-läkare är en viktig 

rekryteringsbas�

möjlighet till vikariat: �Varierar, beror på klinik, 
goda möjligheter finns�

obesatta tjänster: ������För närvarande finns ett 
fåtal obesatta tjänster�

antal läkare: �����������������Cirka 130�
Upptagningsomr: �������85 000�
Övrigt:����������������������������Förmedlingshjälp till 

arbetssökning för med-
flyttande� Erbjuder sex 
veckors auskultation 
inom vårt landsting� 
Reflektionsträffar med 
kurator� Välfungerande 
AT-organisation med 
studie rektorer samt 
personal avdelning� Nätverk 
för att snabbt lära känna 
Värnamo och skapa nya 
kontakter�

Kontakt: pia.bolmgren.svensson@lj.se

västervik
västerviks sjukhus
Huvudman: ������������������Landstinget i Kalmar län�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������13 personer�
ingångslön: �������������������30 500 kr/mån� 2015 års 

nivå�
Lön efter 12 mån:�������Individuell förhandling 

efter tolv månader�
st-lön: ���������������������������39 000 kr/mån samt indivi-

duell förhandling�
personalbostad: ����������Möblerad bostad kan 

ordnas för kortare tid i en 
övergång�

Hyresnivå tre rok: �������5 000–6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja�

introduktion: ����������������5 dagars gemensam intro-
duktion�

Undervisning: ��������������Schemalagd gemensamt 
på varje klinik� 2–3 dagar 
per termin gemensam 
utbildning�

självstudier: �����������������4 tim/vecka i primär-
vården�

Handl/huvudansv: ������En handledare på varje 
klinik�

mentor/huvudhandl: ��En huvudhandledare under 
hela AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja�
ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, inom vissa specialiteter�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Enstaka vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 100�
Upptagningsomr: �������65 000 samt 100 000 

i vissa specialiteter�
Övrigt:����������������������������Flextid�
Kontakt: annmargo@ltkalmar.se

västerås
västmanlands sjukhus västerås
Huvudman: ������������������Landstinget Västmanland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������20�
antal sök/block: ����������11 personer
ingångslön: �������������������Lägst 30 200 kr/mån� 

Individuell lönesättning� 
Efter tolv månader löne-
påslag 1 200 kr/mån�

Lön efter 18 mån: �������Lönepåslag 3 800 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������12 500 kr�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 4 500–6 000 kr/mån�

primär vårds start under 
första månaden med för-
månen att ha en erfaren 
familjeläkare som mentor 
genom hela AT� Möjlighet 
till två veckors utbytes-
tjänstgöring i annat land�

Kontakt: carina.burman@lvn.se

Södertälje 
Södertälje sjukhus 
Huvudman: ������������������Stockholms läns landsting� 
at-blockens längd: �����21 mån� 
at-block/termin: ���������10� 
antal sök/block: ����������20 personer� 
ingångslön: �������������������29 100 kr/mån enligt 2014 

års nivå� 
Lön efter 18 mån: �������Ingen uppgift� 
st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning� 
studiepott: �������������������Nej� 
personalbostad: ����������Nej� 
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån� 
bostadsmarknad: �������Vissa möjligheter� 
Hjälp hitta boende: ����Vid behov� 
introduktion: ����������������1 vecka med lön innan AT 

börjar inom kirurgi samt 
tre dagar introduktion till 
medicin- respektive psy-
kiatriplacering� Individuell 
introduktion till primär-
vården på 1–2 veckor� 

Undervisning: ��������������1 halv dag/vecka för semi-
narier, klinikundervisning, 
självstudier� 

självstudier: �����������������Se ovan� 
Handl/huvudansv: ������1 personlig ”fadder” under 

varje placering inom 
de olika verksamhets-
områdena� 

mentor/huvudhandl: ��En och samma grupphand-
ledare under hela sjukhus-
placeringen� 

Ledarskapsutbildn: ����Ja� 
betald at-stämma: ����Ja� 
ensam på nattjour: ����Nej� 
st-tjänster erbjuds: ���AT-läkare utgör rekryte-

ringsbas� 
möjlighet till vikariat: �Ja� 
obesatta tjänster: ������Visst rekryteringsbehov 

inom vissa specialiteter� 
antal läkare: �����������������Cirka 180� 
Upptagningsomr: �������Cirka 125 000� 
Övrigt:����������������������������Möjlighet till betald ledig-

het för Läksaks utbild-
ningsdagar� 

Kontakt: leena.brandt@sodertaljesjukhus.se 

torsby
Sjukhuset i torsby
Huvudman: ������������������Landstinget i Värmland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������5�
antal sök/block: ����������12 personer�
ingångslön: �������������������32 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå� Individuell löne-
sättning efter tolv måna-
ders AT-tjänstgöring�

Lön efter 18 mån: �������Efter tolv månaders 
AT-tjänstgöring individuell 
lönesättning�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������15 000 kr för kompetens-

utveckling/utbildning�
personalbostad: ����������2 800–4 500 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������4 500–6 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God�
Hjälp hitta boende: ����Ja, personal avsatt för 

bostadshjälp�
introduktion: ����������������Gemensam introduktions-

vecka för Värmland�
Undervisning: ��������������1,5–2,5 tim/vecka�
självstudier: �����������������Inga schemalagda�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��1 personlig�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, kostnaderna täcks av 

studiepotten�

ensam på nattjour: ����Ja, med stöd av bakjour�
st-tjänster erbjuds: ���Goda möjligheter till ST�
möjlighet till vikariat: �Goda, både före och efter 

AT�
obesatta tjänster: ������God bemanning�
antal läkare: �����������������62�
Upptagningsomr: �������45 000�
Övrigt:����������������������������2 block i början av mars 

och 3 block i början av juni 
(eller tvärtom)�

Kontakt: mats.modin@liv.se

trelleborg
Lasarettet i trelleborg
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������4�
antal sök/block: ����������Cirka 60 personer�
ingångslön: �������������������28 500 kr/mån, beroende 

på bakgrund, enligt 2015 
års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Individuell förhandling�
st-lön: ���������������������������38 000 kr/mån�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������4 500–5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt kärv centralt�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������2 ½dag akutkurs tillsam-

mans med SUS + 1 vecka 
internt i Trelleborg�

Undervisning: ��������������2–3 tim/vecka�
självstudier: �����������������Cirka 2 tim/vecka�
Handl/huvudansv: ������Ja�
mentor/huvudhandl: ��Varje AT-läkare får en 

huvudhandledare samt 
lokala handledare�

Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja i mån av tillgång�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Ett fåtal vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 70�
Upptagningsomr: �������90 000�
Kontakt: elisabet.blanklindholm@skane.se

trollhättan/Uddevalla
Norra Älvsborgs länssjukhus  
och Uddevalla sjukhus
Huvudman: ������������������Västra Götalandsregionen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������24–25 gemensamt med 

Uddevalla sjukhus�
antal sök/block: ����������6 personer�
ingångslön: �������������������29 000 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Individuell förhandling 

efter tolv månader�
st-lön: ���������������������������Lägst 38 000 kr/månad�
studiepott: �������������������Utbildningsbudget finns�
personalbostad: ����������Finns ej�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 7 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������God i Trollhättan, halvsvår 

i Uddevalla�
Hjälp hitta boende: ����Kontaktförmedling�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������1 dag/mån samt klinik-

bunden undervisning�
självstudier: �����������������Schemalagda under 

primär vårdsplaceringar�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��AT-grupphandledare�
Ledarskapsutbildn: ����Ja�
betald at-stämma: ����Ja
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Vakanser inom flera spe-

cialiteter�
antal läkare: �����������������Cirka 700, avser hela 

NU-sjukvården, det vill 
säga Näl i Trollhättan och 
Uddevalla sjukhus�

Upptagningsomr: �������270 000�
Övrigt:����������������������������Samtliga AT-block inne-

bär tjänstgöring på både 

Norra Älvsborgs länssjuk-
hus, Näl, och Uddevalla 
sjukhus� Det går en gratis 
buss mellan sjukhusen� 
Tillägg på 2 000 kr/mån 
under vårdcentralsplace-
ring utanför tätorterna� 
Ledarskapsutbildning� 
AT-chef finns�

Kontakt: cimona.sjostrand@vgregion.se

Umeå
Norrlands universitetssjukhus 
Huvudman: ������������������Västerbottens läns lands-

ting� 
at-blockens längd: �����21 mån� 
at-block/termin: ���������8–10, varav några är 

forskar block med ytter-
ligare 6–12 månader aktivt 
forskningsarbete� 

antal sök/block: ����������20 personer� 
ingångslön: �������������������30 800 kr/mån� Lönerna 

revideras 1 april varje år� 
Disputerade ytterligare 
2 000 kr och docent 1 500 
kr� Enligt 2015 års nivå� 

Lön efter 18 mån: �������Plus 4 000 kr/mån� 
st-lön: ���������������������������Individuell lön� 
studiepott: �������������������Nej� 
personalbostad: ����������Ingen omsättning� 
Hyresnivå tre rok: �������5 000–6 000 kr/mån� 
bostadsmarknad: �������Ojämn, svårast vid termins-

starter� 
Hjälp hitta boende: ����Ja, vid behov� 
introduktion: ����������������Tjänstgöringen inleds med 

1 veckas gemensam intro-
duktion varav en dag med 
traumautbildning� 

Undervisning: ��������������En utbildningsdag per 
månad som bidrar till upp-
fyllelse av Socialstyrelsens 
mål� Kontinuerlig under-
visning vid respektive 
placering� Månatliga 
AT-luncher som efterföljs 
av möjlighet att delta i en 
reflektionsgrupp� 

självstudier: �����������������2 tim/vecka samt 
20 timmar inför AT-provet� 

Handl/huvudansv: ������Handledare vid varje pla-
cering samt grupphandled-
ning� 

mentor/huvudhandl: ��Huvudhandledare under-
hela AT-tiden� 

Ledarskapsutbildn: ����Ja� 
betald at-stämma: ����Ja, inkl anmälningsavgift 

samt resa� 
ensam på nattjour: ����Nej� 
st-tjänster erbjuds: ���Annonseras, AT-läkare en 

stor rekryteringsbas� 
möjlighet till vikariat: �Ja� 
obesatta tjänster: ������Vakanser inom några spe-

cialiteter, framför allt inom 
primärvård och psykiatri� 

antal läkare: �����������������700� 
Upptagningsomr: �������900 000� 
Kontakt: margareta.backman@vll.se

Uppsala
Akademiska sjukhuset
Huvudman: ������������������Landstinget i Uppsala län�
at-blockens längd: �����18 mån plus 12 mån forsk-

ning för forskarblocken 

eller plus 6 mån pedago-
giskt arbete för pedago-
giskt AT-block�

at-block/termin: ���������10 varav 4 forskarblock och 
1 pedagogiskt AT-block�

antal sök/block: ����������28 sökande/block, 
4 sökande/forskarblock och 
51 sökande/pedagogiskt 
block�

ingångslön: �������������������29 500 kr/mån, lönesamtal 
med AT-chef vid tillträde� 
Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Efter tolv månader nytt 
samtal med AT-chef�

st-lön: ���������������������������Förhandling vid tillträde�
studiepott: �������������������Nej, men två valfria 

externa kurser�
personalbostad: ����������Enstaka lägenheter�
Hyresnivå tre rok: �������Varierar�
bostadsmarknad: �������Ont om hyresrätter�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������Seminarier varje onsdag 

på respektive huvudavsnitt 
plus en gemensam stu-
diedag/termin� Varannan 
onsdags efter middag 
anordnas utbildning som 
AT-kollegiet självt tar initia-
tiv till�

självstudier: �����������������Under primärvårdsplace-
ringen 4 studietimmar/
vecka�

Handl/huvudansv: ������AT-studierektorer på 
varje huvudavsnitt� 
En huvud ansvarig för 
AT-utbildningen vid varje 
verksamhet�

mentor/huvudhandl: ��AT-chef samt  AT-studie-
rektorer� Grupp hand-
ledning en eftermiddag 
varannan vecka med 
extern handledare�

Ledarskapsutbildn: ����UGL-kurs 1 vecka erbjuds�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa�
ensam på nattjour: ����Nej, men jourtjänstgöring 

ingår�
st-tjänster erbjuds: ���Utannonseras�
möjlighet till vikariat: �Administreras av respek-

tive verksamhet�
obesatta tjänster: ������Nej�
antal läkare: �����������������1 250�
Upptagningsomr: �������300 000, sjukvårdsregion 

2 miljoner�
Övrigt:����������������������������ATLS/AMLS-kurs eller 

alternativ kurs erbjuds�
Kontakt: christina.asplund@akademiska.se

varberg
Hallands sjukhus varberg
Huvudman: ������������������Region Halland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������10� Start i feb, maj, aug och 

nov, 5 block per starttill-
fälle�

antal sök/block: ����������18 personer�
ingångslön: �������������������Lägstalön 28 600 kr/mån, 

individuella lönesamtal� 
Enligt 2015 års nivå�

Lön efter 18 mån: �������Efter 12 mån: Rätt till löne-
samtal�

st-lön: ���������������������������Cirka 41 000 kr/mån, sätts 
individuellt�

studiepott: �������������������15 000 kr�
personalbostad: ����������Ja, men liten omsättning�
Hyresnivå tre rok: �������5 000 kr/mån och uppåt�
bostadsmarknad: �������Kärv men det byggs bostä-

der hela tiden�
Hjälp hitta boende: ����Sjukhuset hyr ett antal 

mindre bostäder avsedda 
för korttidsboende� 
Privatpersoner som vill 
hyra ut�

introduktion: ����������������Två veckors introduktion� 
Under introduktionen 
erbjuds särskild utbildning 
i akut omhändertagande� 
Kursen innehåller föreläs-

Lasarettet i Trelleborg.
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Norrlands universitetssjukhus.

Vi erbjuder dig goda utsikter till en  
spännande karriär i en livskraftig miljö

Välkommen till Region Gävleborg!

regiongavleborg.se/AT

Vi söker 22 AT-läkare med tillträde vårterminen 2016.
Hos oss får du bra möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper 
till praktiska färdigheter. Du kan söka AT på orterna nedan.

Välkommen med din ansökan som ska vara inkommen
senast den 30 september 2015.

Hudiksvall 8 AT-block 
Upplysningar:
Ulrika Björs, AT-chef
0650-92 488

Gävle 14 AT-block
Upplysningar:
Agneta Brunzell, AT-chef
026-15 44 12

Det finns möjlighet till medicinplacering i Bollnäs.
Vid intresse anger du detta i din ansökan!
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bostadsmarknad: �������Varierar beroende på 
önske mål�

Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������5 dagar betald introduktion 

före AT-starten�
Undervisning: ��������������Central utbildning två 

timmar varje vecka�
självstudier: �����������������Två timmar varje vecka 

under allmän medicin-
placeringen samt två dagar 
före AT-provet�

Handl/huvudansv: ������Personlig på varje place-
ring�

mentor/huvudhandl: ��Studierektor�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och anmäl-

ningsavgift� En gång under 
AT-tjänstgöringen�

ensam på nattjour: ����Nej, tillsammans med 
ST-läkare eller specialist� 
Ensam under psykiatri-
placering i Västerås med 
bakjour på sjukhuset eller 
i hemmet�

st-tjänster erbjuds: ���AT-läkarna är en stor 
rekryteringsbas�

möjlighet till vikariat: �Ja, både före och efter AT�
obesatta tjänster: ������Ja, framför allt inom 

primär vården�
antal läkare: �����������������Cirka 600�
Upptagningsomr: �������257 000�
Övrigt:����������������������������Tjänstgöring i Västerås 

och Köping� AT-råd, aktiv 
underläkarförening, kurs 
i försäkringsmedicin, 
Tema dagar� Samarbete 
med Uppsala universitet 
angående forskning� SPUR-
inspekterade� AT-chef 
finns�

Kontakt: lena.axelsson@ltv.se

växjö
Centrallasarettet i växjö
Huvudman: ������������������Region Kronoberg
at-blockens längd: �����18 eller 21 mån� Se övrigt�
at-block/termin: ���������8�
antal sök/block: ����������12–16 personer�
ingångslön: �������������������31 000 kr enligt 2015 års 

nivå�
Lön efter 18 mån: �������Revisionen efter 12 måna-

der med 2 000 kr höjning 
över ingångslönen�

st-lön: ���������������������������Ingångslön 40 000 kr/mån�
studiepott: �������������������15 000 kronor�

personalbostad: ����������Cirka 3 000 kr/mån�
Hyresnivå trea rok: ����Cirka 4 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt god�
Hjälp hitta boende: ����Nej, men kan bistå med 

viss hjälp�
introduktion: ����������������2 veckor�
Undervisning: ��������������Cirka 3,5 tim/vecka 

schema lagd (ej under 
semesterperioden)�

självstudier: �����������������Rekommenderas� Under 
primärvårdsplaceringen 
finns en del avsatt tid�

Handl/huvudansv: ������1 personlig per placering�
mentor/huvudhandl: ��En mentor under hela 

perioden, gruppvis�
Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, via studiepott�
ensam på nattjour: ����Ej ensamma nattjourer 

inom medicin och kirurgi�

st-tjänster erbjuds: ���I mån av plats�
möjlighet till vikariat: �Ja oftast, men i mån av 

plats�
obesatta tjänster: ������-
antal läkare: �����������������Cirka 220�
Upptagningsområde: 126 000�
Övrigt:����������������������������Viss flexibilitet avseende 

AT-blockens innehåll och 
längd� AT-blockens längd: 
Du har möjlighet att välja 
18 eller 21 månaders 
block� Väljer du ett längre 
AT-block har du utrymme 
för individuella önskemål�

Kontakt: tina.c.andersson@kronoberg.se

Ystad
Lasarettet i Ystad
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������6�
antal sök/block: ����������Cirka 11 sökande per plats�
ingångslön: �������������������Lägst 28 500 kr/mån enligt 

2015 års nivå� Individuella 
löneförhandlingar� Tidigare 
erfarenhet kan påverka 
ingångslönen�

Lön efter 18 mån: �������Individuell lönerevision 
efter tolv månaders AT�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Erbjuds ej, däremot betald 

utbildning�
personalbostad: ����������Finns att hyra per dygn 

eller månadsvis�
Hyresnivå tre rok: �������Cirka 6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Cirka 2–3 års väntetid 

genom Ystadbostäder�
Hjälp hitta boende: ����Nej�
introduktion: ����������������Schemalagd introduktion 

en vecka�
Undervisning: ��������������Gemensamt program 

en em/vecka, generellt 
program samt klinikvis 
undervisning� Deltagande 
i reflektions-/Balintgrupper 
under hela AT erbjuds men 
är frivilligt�

självstudier: �����������������Tre dagar i samband 
med AT-tentamen samt 
tentamens dagen�

Handl/huvudansv: ������Personlig handledare varje 
klinik�

mentor/huvudhandl: ��En huvudhandledare/
mentor under AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Ingår i det generella under-
visningsprogrammet�

betald at-stämma: ����Region Skånes AT-ting vid 
Ystad Saltsjöbad med tre 
dagars föreläsningar, semi-
narier och workshops�

ensam på nattjour: ����Ej obligatoriskt men möj-
ligt�

st-tjänster erbjuds: ���Varierar�
möjlighet till vikariat: �Goda�
obesatta tjänster: ������Några få vakanser�
antal läkare: �����������������Cirka 140�
Upptagningsomr: �������90 000�
Kontakt: bjorn.a.jonsson@skane.se (AT-chef) 
elna.c.nilsson@skane.se (AT-samordnare)

Ängelholm
Ängelholms sjukhus
Huvudman: ������������������Region Skåne�
at-blockens längd: �����18 mån�
at-block/termin: ���������8�
antal sök/block: ����������16 personer�
ingångslön: �������������������28 500 kr/mån enligt 2015 

års nivå�
Lön efter 18 mån: �������Ingen uppgift�
st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning�
studiepott: �������������������Nej�
personalbostad: ����������Nej�
Hyresnivå tre rok: �������6 500 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Varierande, svårt centralt�
Hjälp hitta boende: ����Förmedlar kontakter�
introduktion: ����������������1 vecka�
Undervisning: ��������������Schemalagd�

självstudier: �����������������Inför AT-provet, i övrigt 
inget schemalagt�

Handl/huvudansv: ������Personlig handledare på 
varje klinik�

mentor/huvudhandl: ��Personlig under hela 
AT-tiden�

Ledarskapsutbildn: ����Nej�
betald at-stämma: ����Ja, inkl resa och boende�
ensam på nattjour: ����Nej�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, i regel�
möjlighet till vikariat: �Ja, i regel�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns�
antal läkare: �����������������Cirka 80�
Upptagningsomr: �������250 000 tillsammans med 

Helsingborg�
Kontakt: carl.vigre@skane.se

örebro
Universitetssjukhuset örebro
Huvudman: ������������������Region Örebro län�
at-blockens längd: �����21 månader, plus tre 

månader inom PV vid 
allmän medicinsk inriktning� 
Forskningsblock 24 måna-
der varav 6 månader forsk-
ning�

at-block/termin: ���������10 stycken varav 2 med 
forskningsinriktning�

antal sök/block: ����������14 personer�
ingångslön: �������������������28 500 kr/mån� Enligt 2015 

års nivå�
Lön: ��������������������������������Lönen ses över efter 

12 månaders och 18 måna-
ders AT-tjänstgöring� Vid 
AT-block med allmänmedi-
cinsk inriktning ses lönen 
även över efter 21 måna-
ders AT-tjänstgöring� 
Individuell lönesättning 
tillämpas�

st-lön: ���������������������������Individuell förhandling�
studiepott: �������������������Valmöjlighet mellan ATLS, 

AMLS och AT-stämman�
personalbostad: ����������Finns ej� 
Hyresnivå tre rok: �������5 000–6 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Relativt svår centralt�
Hjälp hitta boende: ����Kontakter förmedlas med 

lokala hyresvärdar�
introduktion: ����������������Landstingsgemensam 

introduktionsvecka, varav 
två dagar förläggs på inter-
nat med temat ”den akut 
sjuka patienten”� Dessutom 
en dags intro vid sjukhuset�

Undervisning: ��������������Schemalagd undervisning 
onsdagseftermiddagar plus 
10 seminariedagar under 
AT-tiden�

självstudier: �����������������2–4 tim/vecka�
Handl/huvudansv: ������Personlig handledare på 

varje tjänstgöringsavsnitt�
mentor/huvudhandl: ��Övergripande studie-

rektor för respektive 
tjänst görings avsnitt 
är huvudhandledare� 
Mentorsprogram finns�

Ledarskapsutbildn: ����Ja, två dagar�
betald at-stämma: ����Ja, inklusive resa och 

boende en gång under 
AT-tiden, se punkten 
studie pott�

ensam på nattjour: ����Nej� Nattjour med mellan-
jour/opjour tillgänglig på 
sjukhuset�

st-tjänster erbjuds: ���Våra AT-läkare utgör den 
största rekryteringsbasen 
till ST-tjänster�

möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������Rekryteringsbehov inom 

flera specialiteter�
antal läkare: �����������������Cirka 500�
Upptagningsomr: �������190 000�
Övrigt:����������������������������Vi erbjuder traditionella 

AT-block och särskilda 
AT-block med forsknings-
inriktning och allmän-
medicinsk inriktning� 
Centralt belägen attraktiv 

samlingslokal för AT� 
Regelbundna AT-luncher 
och avstämningar med stu-
dierektor� Avslutningsfest 
vid avslutad AT-tjänstgöring�

Kontakt:  
jennifer-monica.mansson@regionorebrolan.se

örnsköldsvik
örnsköldsviks sjukhus
Huvudman: ��������������������Landstinget Västernorrland�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������8�
antal sök/block: ����������10–12�
ingångslön: �������������������32 000 kr/mån, 2015 års 

nivå
Lön efter 18 mån: �������35 000 kr/mån�
st-lön: ���������������������������Lägst 44 100 kr/mån� 2016 

års nivå�
studiepott: �������������������20 000 kronor�
personalbostad: ����������-
Hyresnivå tre rok: �������4 500–5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Ganska god�
Hjälp hitta boende: ����Ja, vid behov�
introduktion: ����������������En vecka�
Undervisning: ��������������Återkommande halv dag/

mån�
självstudier: �����������������4 tim/vecka�
Handl/huvudansv: ������Ja�
mentor/huvudhandl: ��Ja�
Ledarskapsutbildn: ����-
betald at-stämma: ����Kostnaden tas från studie-

potten�
ensam på nattjour: ����Har primärjour med bak-

jour�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, så många som vi kan ta 

emot�
möjlighet till vikariat: �Ja�
obesatta tjänster: ������ -
antal läkare: �����������������114�
Upptagningsomr: �������59 000�
Kontakt: jeanette.hellstrom@lvn.se

östersund
östersunds sjukhus
Huvudman: ������������������Region Jämtland 

Härjedalen�
at-blockens längd: �����21 mån�
at-block/termin: ���������12�
antal sök/block: ����������7�
ingångslön: �������������������30 300 kr/mån�
Lön efter 18 mån: �������Fast påslag efter 12, 24 och 

36 månaders anställning 
som AT-läkare�

st-lön: ���������������������������Individuell lönesättning, 
för närvarande lägst 
40 300 kr/mån�

personalbostad: ����������Cirka 5 500 kr/mån�
Hyresnivå tre rok: �������5 000 kr/mån�
bostadsmarknad: �������Ojämn, svårast vid termins-

start�
Hjälp hitta boende: ����Ja, vi har egna bostäder
introduktion: ����������������1 veckas introduktion�
Undervisning: ��������������Utbildningsprogram en 

dag/mån samt tre dagar 
under primärvårdsplace-
ringen�

självstudier: �����������������2 tim/vecka�
Handl/huvudansv: ������1 personlig�
mentor/huvudhandl: ��2 huvudhandledare per 

AT-grupp�
Ledarskapsutbildn: ����Ledarskapsutveckling ingår 

i utbildningsdagarna�
betald at-stämma: ����Kostnaden tas från studie-

potten�
ensam på nattjour: ����Mellanjour finns�
st-tjänster erbjuds: ���Ja, AT-läkarna är en 

stor rekryteringsbas för 
ST-tjänster�

möjlighet till vikariat: �Både före och efter AT�
obesatta tjänster: ������Vakanser finns inom vissa 

specialiteter samt inom 
primärvården�

antal läkare: �����������������450 inkl AT och ST�
Upptagningsomr: �������127 000�
Övrigt:���������������������������� Årligt AT-spex� Flextid�
Kontakt: monica.olausson@regionjh.se
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