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SAMMANFATTNING

Bakgrund
Det råder brist på allmänläkare i Sverige och AT-läkare utgör en viktig grupp för framtida
rekrytering. Intryck under AT kan påverka den enskilda läkaren vid val av specialitet. Det
saknas studier om AT-läkares syn på allmänmedicin. Med AT avses allmäntjänstgöring.

Syfte
Att få en inblick i enskilda AT-läkares syn på allmänmedicinplaceringen under AT och på
allmänmedicin som specialitet.

Metod
Studien är en kvalitativ intervjustudie med fyra AT-läkare verksamma vid vårdcentraler i
Stockholm. Materialet studerades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat
Sammanfattningsvis upplevde AT-läkarna sin allmänmedicinplacering som positiv.
Bidragande faktorer var att man upplevde en öppen stämning där man förväntades fråga och
där det fanns visst utrymme att själv ställa krav. Även om handledningen generellt ansågs
som mer tillgänglig än på tidigare placeringar fanns en förbättringspotential. Trots att
placeringen beskrevs som en generellt positiv erfarenhet var allmänmedicin inte något
entydigt förstahandsval som specialitet. Uppfattningen om allmänmedicin som specialitet
påverkades delvis av hur man upplevde sina allmänläkarkollegors arbetssituation där bland
annat höga produktionskrav och monotont mottagningsarbete sågs som negativa faktorer.
Allmänmedicins status som specialitet var inget man explicit uttryckte påverkade den egna
synen. Det framkom dock i diskussionen att omgivningen ofta förmedlade en övervägande
negativ attityd.

Slutsats
Generellt upplevde AT-läkarna sin allmänmedicinplacering som positiv. Uppfattningen om
allmänmedicin som specialitet var mer kluven. Även om man tillstod att det fanns fördelar
påverkades helhetsintrycket sannolikt av att man upplevde sina allmänläkarkollegors
arbetssituation som mindre lockande. Allmänmedicin var inte något entydigt förstahandsval
som specialitet för de intervjuade.
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MeSH-termer
Allmänmedicin, AT- och FV-block/ST-tjänst, Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal,
Kvalitativ forskning.
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BAKGRUND
”I don´t know how many times…I have been asked, ’Oh, what are you doing?’ And I say
family medicine, and everyone goes, ’But you´re a good student, is that what you wanted?’
’Yeah that was my first choice’ ’Okay well congratulations.’”[1]
”Jag vet inte hur många gånger…jag har blivit tillfrågad, ’Vad jobbar du med nu?’ Och jag
säger allmänmedicin, och alla svarar ’Men du som är en så duktig student, är det vad du
ville?’ ’Ja det var mitt förstahandsval’ ’Ok, jaha grattis.’” (egen översättning av citat ovan)

Citatet ovan är hämtat från en kvalitativ studie där kanadensiska läkarstudenters syn på
allmänmedicin undersöktes [1]. Huruvida det avspeglar svenska förhållanden vet vi inget om.
Däremot vet vi att det i Sverige råder brist på specialister i allmänmedicin, härefter benämnda
som allmänläkare [2]. I sammanhanget är det relevant att få en bild av hur AT-läkare ser på
allmänmedicin då de utgör en viktig framtida rekryteringspool.

Med AT-läkare avses läkare som fullgör allmäntjänstgöring (AT) vilken syftar till att ge ATläkaren god förmåga att arbeta självständigt och patientsäkert. AT görs i blockförordnande
och omfattar minst arton månaders klinisk tjänstgöring fördelade mellan medicin, kirurgi,
psykiatri och allmänmedicin. Allmänmedicinblocket sträcker sig över sex månader och är
förlagt i slutet av AT [3].

Läkarförbundet gjorde i mars 2013 en stor enkätstudie om bemanningen i primärvården. Med
primärvård åsyftas här första linjens sjukvård läkarmässigt bemannad av allmänläkare.
Resultatet visade att det idag saknas cirka 1400 heltidsarbetande allmänläkare i Sverige för att
nå det mål som riksdagen har fattat om en läkare i primärvården per 1500 patienter [2].

Fler läkare behöver således rekryteras till den allmänmedicinska specialiteten, men nästan
samtliga landstingsledningar i Sverige anger att de har svårigheter med det [4]. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) startade 2011 en kommunikationssatsning kallad ”Sveriges
viktigaste jobb” som en del i arbetet för att trygga personalförsörjning inom bland annat
vården [5]. En av de insatser som betonas är att förmå läkare att välja de specialiteter där
behoven är störst. Man nämner då särskilt allmänmedicin. Några konkreta åtgärder för hur
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detta ska gå till redovisas dock inte. Syftet med satsningen anges vara att skapa ett allmänt
intresse för jobb i välfärdssektorn [5].

AT-läkare utgör en viktig grupp för framtida rekrytering. I Sverige gjordes 2011 en
enkätstudie med AT-läkare i Skåne där man frågade om deras syn på att arbeta inom
allmänmedicin [6]. Under rätt förutsättningar kunde 67 % tänka sig att bli allmänläkare men
endast 15 % angav att de i nuläget hade för avsikt att bli det. De viktigaste förändringarna
som skulle kunna få AT-läkarna att faktiskt välja att bli allmänläkare, angav de själva vara
mer tid avsatt per patient, bättre lön och bättre arbetsvillkor/arbetsmiljö [6].
Vid sökning med MeSH-termer via PubMed återfinns till dags datum inga ytterligare
vetenskapligt publicerade svenska studier som undersöker AT-läkares syn på allmänmedicin.
Det finns däremot några svenska enkätstudier som mer generellt undersökt läkarstudenters
syn på val av specialitet [7, 8, 9]. Överlag var inställningen till att prova på allmänmedicin
positiv, men det fanns en stor osäkerhet i svaren. Artikelförfattarna kommenterar också själva
att AT ofta är av betydelse för val av specialitet och att resultaten sannolikt skulle vara
annorlunda om samma studenter tillfrågats efter AT [8]. En av studierna visar att de
läkarstudenter som uttryckte ett intresse för allmänmedicin skattar patientkontakt, möjlighet
att kombinera arbete med familj och bra lön som viktiga faktor som påverkar deras val av
specialitet [9].
Vad som påverkar valet av specialitet har Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) också
försökt kartlägga i en enkät till landets alla ST-läkare. Med ST-läkare avses legitimerad läkare
som genomgår specialisttjänstgöring. Gott intryck av specialiteten under
utbildning/AT/vikariat var en av de tre viktigaste faktorerna [10].
Med detta i åtanke känns det motiverat att närmare undersöka kvalitativa aspekter av ATläkares syn på allmänmedicin. Hur upplever AT-läkare sin allmänmedicinplacering? Känner
de att de har tillräckligt med kollegialt stöd och eget inflytande över sin aktuella
arbetssituation? Hur uppfattar AT-läkare allmänmedicin som specialitet?

Den här studien gör inte anspråk på att generalisera kring de här frågorna. Syftet är att ge en
ögonblicksbild av några selekterade AT-läkares synpunkter med förhoppning om att kunna
väcka ytterligare diskussion inom ämnesområdet. Om man vidare kan kartlägga vad ATläkare upplever är utmaningarna med allmänmedicin, kanske man framöver kan lyckas öka
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rekryteringen av ST-läkare i allmänmedicin och även stärka allmänmedicin som varumärke.
Detta är mål som Svenska Distriktsläkarföreningen år 2013 har lyft fram i sitt
policydokument ”Strategier för att öka antalet allmänmedicinska specialistläkare” [11].

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syfte:
Syftet med den här studien är att få en inblick i enskilda AT-läkares syn på
allmänmedicinplaceringen under AT och på allmänmedicin som specialitet.

Frågeställningar:
1. Vilka erfarenheter har den enskilde AT-läkaren av sin allmänmedicinplacering inom
ramen för AT-tjänstgöringen?
2. Hur uppfattar den enskilde AT-läkaren allmänmedicin som specialitet?

MATERIAL OCH METOD

Val av metod
Då området är relativt outforskat var det lämpligt att använda en kvalitativ intervjustudie då
det är en metod som bygger på en beskrivning av informanternas egna upplevelser och tankar
[12]. Inom ramen för VESTA var det inte möjligt att intervjua tillräckligt många personer för
att uppnå mättnad [12]. Tanken var istället att få en bild av just de här informanternas
föreställningar och tankar. Kvalitativ forskning är också en metod som snarare används i
hypotesgenererande syfte [12].

Inklusionskriterier och rekrytering
Informanterna var fyra AT-läkare med pågående tjänstgöring på vårdcentral i Stockholms län.
Ett ytterligare inklusionskriterium var en aktuell tjänstgöringstid inom allmänmedicin på
minst tre månader; detta för att informanternas synpunkter framför allt skulle vara baserade på
egna upplevelser snarare än föreställningar och andra kollegors synpunkter.

Studierektorerna för AT-läkarna i Stockholm kontaktades med förfrågan om att få tillgång till
AT-läkarnas e-postadresser. De informerades också om syftet med projektet. Potentiella
informanter kontaktades sedan via e-post med en förfrågan om att delta samt information om
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projektet (bilaga 1). Då inte tillräckligt många informanter initialt svarade för att uppnå en
jämn könsfördelning tillfrågades också andra läkarkollegor på vårdcentraler i Stockholm om
hjälp med att informera AT-läkarna på sina respektive vårdcentraler om studien (bilaga 1).
Ingen AT-läkare från någon landstingsdriven vårdcentral svarade på förfrågan om att delta,
varför de inkluderade alla arbetade på privata vårdcentraler. Ett strategiskt urval skedde
därefter med avseende på ålder. Verksamhetschefen på vederbörande vårdcentral
informerades skriftligen om intervjun (bilaga 4) och hade möjlighet att avstyra den vid
invändningar.

Form för datainsamling
Under tidsperioden december 2013 – januari 2014 samlades data in med enskilda
semistrukturerade intervjuer i ostörd miljö. En intervjuguide användes (bilaga 2), frågorna är
öppet ställda. Under intervjuerna tillkom också följdfrågor, som framför allt syftade till
klargöranden eller exemplifieringar. En pilotintervju utfördes också med syfte att träna
intervjuteknik. Innan varje intervju erhölls skriftligt samtycke från informanten (bilaga 3).
Intervjuerna bandades avidentifierade och transkriberades därefter i sin helhet. Längden på
intervjuerna varierade mellan 50 och 56 minuter med en medeltid på 53 minuter.

Analys av data
Det transkriberade materialet analyserades med latent innehållsanalys vilket är en metod som
används för att kunna dra slutsatser från till exempel en intervju genom att systematiskt
identifiera specifika karakteristika i texten. Dessa kodades, sorterades och fördes ihop i
kategorier som då täckte in det övergripande temat som behandlats under intervjun [12].
Exempel ses i tabell 1. När en sammanfattning var gjord jämfördes denna med
originalmaterialet för att testa den interna validiteten av resultatet. Med det menas att
tolkningen av texten stämmer överens med det som är uttalat [13]. Den vetenskapliga
handledaren samt en kollega inom VESTA har också läst de transkriberade intervjuerna och
under grupphandledning har koder gemensamt arbetats fram, detta för att ytterligare öka
validiteten av resultatet.
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys av material från intervjuer med fyra AT-läkare
verksamma i Stockholm, som berättar om erfarenheter av arbete inom allmänmedicin och sin
syn på den allmänmedicinska specialiteten.
Meningsbärande

Kod

Underkategori

Kategori

Tema

”…man känner

Yrkesmässig

Ensamt arbete

Möjlighet till stöd

AT-läkares tankar

sig ju inte ensam

ensamhet

trots öppna dörrar

och samarbete

om

enhet

för man fikar ju

allmänmedicin

med folk […] men
just den
yrkesmässiga
ensamheten […]
”… alla ställer ju

Svårt att komma

Förmåga att ställa

upp och jobbar

som ny och

krav

väldigt mycket

begära mer

Eget inflytande

AT-läkares tankar
om
allmänmedicin

extra för att hinna
med […]då känns
det så svårt att
komma som den
nyaste och begära
mer…”
”Så även om jag

Lättare att hantera

Att bli en riktig

Utveckling i

AT-läkares tankar

kanske inte är en

okunskap

doktor

yrkesrollen

om

bättre läkare nu

efterhand

allmänmedicin

än vad jag för en
månad sedan
kanske rent
kunskapsmässigt
men jag hanterar
nog den
okunskapen
bättre.”
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Vid en intervjustudie uppkommer ett flertal etiska frågeställningar. De områden som särskilt
bör tas i beaktan rör informerat samtycke, forskarens roll, konfidentialitet och konsekvenser
av studien [12].

Informerat samtycke
När de potentiella informanterna kontaktades via e-post poängterades att deltagande var
frivilligt och att det när som helst var möjligt att lämna projektet utan förklaring (bilaga 1). Ett
kort formulär om informerat samtycke gavs till informanten innan intervjun för påskrift
(bilaga 3).
Projektet syftade inte till att på något sätt påverka informanten. Det utgick ingen ersättning för
deltagande.

Forskarens roll
Informanterna valdes ut så att de var kollegor som intervjuaren själv inte har eller har haft
någon daglig kontakt med, detta för att minska risken för påverkan av förutfattade meningar
och en eventuell beroendeställning. Det faktum att intervjuaren själv är ST-läkare i
allmänmedicin kvarstod dock och möjligheten att det kan ha påverkat informanternas svar på
vissa frågor kan inte helt uteslutas. Att det förekommer subjektivitet i en kvalitativ studie är
ofrånkomligt och den bör därför identifieras och reflekteras kring [14]. Detta skedde i
samband med analysen under grupphandledning.

Konfidentialitet
Intervjuerna bandades i avidentifierad form. Allt material förvaras inlåst eller på
lösenordskyddad media. När rapporten är godkänd kommer materialet att destrueras.
Resultatet presenteras så att det inte går att identifiera den enskilde informantens svar. För att
ytterligare värna om sekretessen används citat utan detaljer som kan härledas till en specifik
informant.

Konsekvenser av studien
Den enskilda informanten förväntades inte ha någon direkt egen nytta av att delta i projektet.
Förhoppningsvis kan det uppvägas av att informanten med sin medverkan kan bidra till en
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framtida ökad kunskap om AT-läkares syn på allmänmedicin. Informanterna tillfrågades i
samband med intervjun om hur de upplevde den samt gavs utrymme för reflektion.

DEFINITIONER

I intervjumaterialet förekom uttryck som definieras nedan i den ordning de återfinns i
resultatet.

VISS: ett medicinskt och administrativt webbstöd för personal inom primärvården i
Stockholm.
Medsittningar: patientbesök där man som läkare under utbildning sitter tillsammans med en
erfaren kollega. Man kan därefter diskutera olika aspekter av besöket.
Andra specialister: här åsyftas specialister inom alla grenar utom allmänmedicin.
Randare: i utbildningen till specialist ingår att man tjänstgör på kliniker som inte tillhör den
egna specialiteten, det kallas att göra en randning och läkaren kallas därmed för randare.

RESULTAT

Studiepopulation
Studiepopulationen utgjordes av fyra AT-läkare som hade fullgjort mellan tre och sex
månader av sin allmänmedicinplacering inom ramen för AT. De var verksamma vid fyra olika
privata vårdcentraler i Stockholms innerstad och förorter. Könsfördelningen var jämn.
Åldersspannet låg mellan 30 och 40 år med en medelålder på 36 år.

Det transkriberade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys som beskrivet ovan
vilket genererade ett tema, fem kategorier och arton underkategorier redovisade i tabell 2.
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Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier som framkommit vid kvalitativ analys av
intervjumaterial med fyra AT-läkare på fyra olika vårdcentraler i Stockholm, där de berättar
om erfarenheter av arbete inom allmänmedicin och sin syn på den allmänmedicinska
specialiteten.
Tema

Kategori

Underkategori
Den oändliga variationen
Konkreta uppgifter men diffusa

Aspekter på patientarbetet

riktlinjer
Svåra patientkategorier
Det outsinliga patientflödet
Ensamt arbete trots öppna
dörrar
Lättillgänglig handledning men

Möjlighet till stöd och

med utvecklingspotential

samarbete

Varierande erfarenhet av
kollegialt utbyte
Litet utrymme för diskussion
med andra specialister
(O)påverkbara faktorer

AT-läkares tankar om
allmänmedicin

Eget inflytande

Förmåga att ställa krav
Blandad syn på vårdcentralen
som arbetsplats
Ambivalens kring ansvar och
självständighet
En snäll doktor och/eller en

Utveckling i yrkesrollen

duktig kliniker
Att bli en ”riktig” doktor
En utmaning att upprätthålla sin
kompetens
Kollegors syn varierar beroende
på egen erfarenhet

Ingen statusfylld specialitet

Bristande kunskap om
allmänmedicin hos allmänheten
Ambivalent egen inställning
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AT-läkares tankar om allmänmedicin
De kategorier som framkom vid analysen var aspekter på patientarbetet, möjlighet till stöd
och samarbete, eget inflytande, utveckling i yrkesrollen och ingen statusfylld specialitet.
Dessa beskrivs var för sig med sina separata underkategorier.

Aspekter på patientarbetet
”Själva jobbet var väl liksom bara att, ja börja ta en patient och fråga om det är något. Jag
vet ju hur man tar anamnes och status så det behövde jag ju inte intro på…” (intervju 2)

Då AT-läkarna intervjuades befann de sig i slutet av sin AT-tjänstgöring och upplevde sig då
inte behöva så mycket introduktion till arbetet på vårdcentralen. Under diskussionen framkom
dock ett flertal aspekter av arbetet som medförde att vissa förutsättningar för patientmötet
skiljde sig från det man var van vid. Dessa diskuteras i följande underkategorier.

Den oändliga variationen
Det fanns en farhåga inför allmänmedicinplaceringen att den bara skulle handla om att
handlägga banala åkommor som ”förkylningar och fotvårtor” men variationen visade sig vara
större än förväntat på gott och ont. Vissa tyckte att variationen var en av de mest positiva
aspekterna av allmänmedicin. Andra upplevde det som frustrerande att inte kunna ha kontroll
och såg det som ett av de största hindren för att välja allmänmedicin som specialitet. Att
hantera tvära kast mellan enklare åkommor och livsavgörande händelser kunde upplevas som
särskilt påfrestande.
”… det kan vara ena sekunden någon med en liten hudflik eller fästing och så nästa, då är det
att livet har kraschat… det är verkligen tvära kast och när de bara avlöser varandra så blir
man ju väldigt trött efter ett tag.” (intervju 1)

Konkreta uppgifter men diffusa riktlinjer
Även om man upplevde sina arbetsuppgifter som mer konkreta än tidigare, uttrycktes en del
frustration kring brist på gemensamma handläggningsrutiner. Från sjukhusplaceringarna var
man van vid att följa lokala vårdprogram och även om man läste på VISS uppfattades det inte
som likvärdigt. Man noterade också att följsamheten hos allmänläkarna till VISS var väldigt
varierande vilket kanske bidrog till känslan av tveksamhet kring hur och när detta beslutsstöd
borde användas. Känslan av att det inte fanns en lika tydlig manual att följa kan också ha
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förstärkts av att man i mötet med patienten ofta hade färre objektiva parametrar att tillgå än på
sjukhuset, vilket då kunde försvåra bedömningen.
”Det är ju lättare på sjukhus, när man har alla fakta, att ta underbyggda beslut […] Men här
liksom är det mycket mer diffust och man kan inte ta prover och det kan finnas
omständigheter som gör att utredningar och undersökningar inte blir optimala.” (intervju 2)

Svåra patientkategorier
En aspekt av patientarbetet där synen mellan AT-läkarna skiljde sig som mest var när det
gällde att hantera vissa patientkategorier som upplevdes som svåra. Detta kunde till exempel
innefatta långtidssjukskrivna och patienter med olika smärttillstånd. En synpunkt som
framkom var att handledaren borde boka in majoriteten av patienterna och att vissa
patientkategorier därmed helt skulle undantas från AT-läkarna. Den motsatta ståndpunkten
fanns också där man ansåg att alla patientkategorier kunde bokas in eftersom det fanns stöd
från kollegor att få. Det upplevdes som enkelt med patienter som sökte för en avgränsad
konkret åkomma som gick att åtgärda. Svårigheter uppstod oftare med patienter med oklara
sjukdomstillstånd som utretts utan något objektivt fynd. Att ändå kunna hantera patientens
symtom, liksom sin egen och kanske även patientens frustration var ibland problematiskt.
”På det sättet är det ju skönare på sjukhus för då behandlar man det som är här och nu och
sen kan man släppa det liksom, men på vårdcentralen kommer de [patienterna] ju tillbaka om
de inte blir bättre och så vet man inte vad man ska göra.” (intervju 3)

Det outsinliga patientflödet
Generellt upplevde man sig ha en relativt lagom mängd med patienter och AT-läkarna kände
oftast att de hann med under den tid som var avsatt. Man noterade dock att allmänläkarna
hade ett mycket större patientflöde att hantera och det uttrycktes att detta kunde vara en
hindrande faktor för att uppnå tillfredsställelse i sitt arbete. Det diskuterades kring att
produktionskrav fanns inom alla specialiteter, men de kunde vara mer påtagliga när det gällde
allmänmedicin. Att arbeta heltid med mottagningsarbete tyckte AT-läkarna verkade ohållbart
i längden. Man hade noterat att allmänläkare tenderade att jobba deltid eller ha sidouppdrag.
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”… alla som jobbar med det här säger ju att man får lägga till något annat, man får forska
lite eller ha lite BVC eller undervisning, eller man har lite annat på sidan om så att man inte
fem dagar i veckan har patienter från åtta till fem.” (intervju 2)

Möjlighet till stöd och samarbete
Det uttrycktes att man upplevde en generell brist på feedbacksystem inom vården som helhet.
AT-läkarna upplevde dock att handledningen ofta var mer strukturerad på vårdcentralen än på
tidigare placeringar. Det var inga svårigheter att få rådgöra med kollegor på vårdcentralen
men trots detta kunde man uppleva sig ensam, då framför allt i mötet med patienten.

Ensamt arbete trots öppna dörrar
En farhåga som fanns innan placeringen på vårdcentral var att sitta isolerad och inte ha någon
att vända sig till med problem. I verkligheten var så inte fallet för de intervjuade. AT-läkarna
beskrev en öppen atmosfär på vårdcentralen, där de uppmanades att ställa frågor. Dock
framkom det ändå tydligt att man i mötet med patienten kunde känna sig ensam på ett annat
sätt än tidigare.
”… du sitter ensam så på så sätt sätts man ju på prov i patientkontakten. Det finns ingen att
gömma sig bakom utan det är väldigt ja… så… ärligt… eller väldigt här och nu.” (intervju 1)

Man saknade ett naturligt forum för mer löpande informella diskussioner som till exempel
läkarexpeditionen på en sjukhusavdelning kan utgöra.
”… man känner sig ju inte ensam för man fikar ju med folk […] men just den yrkesmässiga
ensamheten […] det är mer det här liksom konstanta flödet av informationsutbyte om man
säger så...” (intervju 4)

Lättillgänglig handledning men med utvecklingspotential
Överlag var tillgängligheten på handledning god. Det fanns avsatt tid i schemat för
handledning veckovis, om denna sedan utnyttjades varierade. Man fick i vissa fall en känsla
av att det var mycket upp till AT-läkaren om handledningstimmen användes och i så fall till
vad. Den vanligaste förekomsten av handledning var falldiskussioner. Annat som tiden
ägnades åt, av vissa var diskussion om läkarrollen och praktiska övningar. Ett ömsesidigt
utbyte där man även diskuterade handläggning av handledarens patienter var särskilt
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uppskattat. Det efterlystes specifikt mer pedagogik i handledningen; man önskade kanske inte
alltid få ett rakt svar utan snarare bli vägledd i att själv resonera sig fram till fortsatt
handläggning. Det förekom också beskrivningar av olika intentioner som sedan inte blivit av i
praktiken; ofta rörde det sig då om medsittningar. Detta upplevdes av vissa som att man gick
miste om tillfällen där outtalad kunskap kunde överföras.
”… det är liksom hur man bemöter patienten med de olika problemställningarna som är…
och det lär man sig ju inte… visst man utvecklar väl successivt ett eget manér men jag lär mig
mycket av att bara sitta med andra och försöka ta in vad de gör och så apar man efter och
plockar det man tycker är bra.” (intervju 1)

Varierande erfarenheter av kollegialt utbyte
Det fanns en samstämmighet kring att det var öppet för att diskutera med de flesta kollegor på
vårdcentralen, men vad man sedan tyckte om svaren varierade. Stämningen kollegor emellan
beskrevs som prestigelös vilket uppfattades som positivt. Dock fanns en känsla av att
kompetensen hos allmänläkarna var väldigt varierande och det uttrycktes att man med tiden
lärde sig vem man skulle fråga om vad. Vissa upplevde att de hade fått klart felaktiga svar
vilket ibland lett till svårigheter att lita på fortsatta råd. Ett uttryck för det som också framkom
var en varierande följsamhet till svaren man fick.
”… någon gång i början så lydde man väl de där råden och så har man ju fått tillbaks någon
sån där skämsremiss som man har skickat och då tycker man ju att det är jobbigt och då gör
man ju inte om det sen…” (intervju 2)

Det fanns också en känsla av att vissa allmänläkare inte alltid var uppdaterade på det senaste
och kanske hade fastnat i gamla spår. Att ”slentrianmedicinera sina patienter” var ett uttryck
som dök upp i sammanhanget.

Litet utrymme för diskussion med andra specialister
Det fanns en förståelse för att allmänläkare inte kan kunna allt men samtidigt en känsla av att
det var otillfredsställande att inte ha andra specialister nära till hands. Det upplevdes ibland
som svårt att få till en diskussion med andra specialister telefonledes, speciellt när det rörde
sig om områden man själv inte tyckte sig behärska i så stor utsträckning. Att i vissa fall inte få
en direkt bedömning av patienten kunde upplevas som frustrerande då man upplevde att
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patienten kanske inte fick bästa möjliga vård för att man själv (och allmänläkarkollegorna)
hade begränsade kunskaper.
”… om jag ber en av specialisterna här… dom är ju inte heller specialister… eller liksom så
duktiga på axlar så det blir ju ganska snabbt att man liksom, man måste nöja sig med en viss
nivå.” (intervju 2)

Eget inflytande
Det varierade hur mycket inflytande man tyckte sig ha över sitt arbete, dock var den
genomgående känslan att man hade mer inflytande här än på tidigare placeringar även om
man kanske inte alltid utnyttjade det.

(O)påverkbara faktorer
Den spontana responsen på frågan om vilket inflytande man upplevde sig ha över sin
arbetssituation varierade från bra till inget alls. När AT-läkarna sedan utvecklade sina svar
framkom en mer enhetlig bild. Man upplevde sig då ha mer inflytande än på tidigare
placeringar under AT, framför allt över antal patientbesök och ibland också över vad som
bokades in. Arbetstiden upplevdes däremot som svår att påverka. Ens eget inflytande över
patientmötet beskrevs som i det närmaste absolut.
”… hur jag handlägger patienter skulle jag egentligen kunna göra precis hur jag vill med för
det är ju ingen som har någon insyn här vad jag håller på med…” (intervju 4)

Förmåga att ställa krav
Sammantaget fanns en känsla av att man kanske egentligen hade mer inflytande än vad man
utnyttjade. Det återkom att man upplevde det som lite besvärligt att komma som ny och ställa
krav. Det kunde gälla flera aspekter av arbetet som arbetstempo, fördelning mellan
patientbesök och administrativ tid samt innehåll i handledningen. Man kunde också jämföra
sig med allmänläkarna på vårdcentralen och såg då att man själv som AT-läkare hade det
bättre.
”… när man är på ett ställe där stämningen är på ett visst sätt… alla ställer ju upp och
jobbar väldigt mycket extra för att hinna med […]då känns det så svårt att komma som den
nyaste och begära mer…” (intervju 3)
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En fråga som väcktes var varför det inte ställs mer enhetliga krav på vårdcentraler som tar
emot AT-läkare. Det uttrycktes ett missnöje med att arbetsvillkoren och därmed upplevelsen
av allmänmedicin under AT kunde vara så varierande beroende på vilken vårdcentral man
råkade hamna på. Man upplevde att synen på allmänmedicin nog var rätt beroende av
erfarenheten under AT.

Blandad syn på vårdcentralen som arbetsplats
Det fanns en uppfattning om att många vårdcentraler fungerar dåligt och har en stor
personalomsättning, även om så inte var fallet där AT-läkarna själva arbetade. Det förekom
en diskussion kring olika driftsformer där möjligheten till framtida delägarskap i en
vårdcentral upplevdes som positiv. Det framkom däremot en tveksamhet kring att arbeta för
större vårdföretag, som det upplevdes som svårt att kunna känna en lojalitet med.
”Om jag skulle jobba på en arbetsplats där det var uttalat… där man visste att det gick stora
pipelines med pengar till någon annanstans, jamen då ser man ju till sitt eget. Det är viktigt
för mig.” (intervju 1)

Utveckling i yrkesrollen
Känslan av att ha blivit en riktig doktor under allmänmedicinplaceringen beskrevs
återkommande. Sannolikt bidrog ett flertal faktorer såsom utökat eget ansvar, att se tydligare
konsekvenser av sina beslut och det faktum att placeringen också är den sista innan man
erhåller sin läkarlegitimation.

Ambivalens kring ansvar och självständighet
Det diskuterades att man på vårdcentralen ofta tvingades fatta egna beslut i mycket större
utsträckning än tidigare och det fanns en tydlig ambivalens kring hur detta upplevdes. Å ena
sidan var det en positiv känsla att få bestämma själv men det innebar också en naturlig
osäkerhet. Man tvingades ta konsekvenserna av sina beslut på ett annat sätt än tidigare.
”… gör man någonting slarvigt eller inte tänker hela vägen så ramlar det ju tillbaka ganska
fort liksom.” (intervju 2)
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Det fanns ändå en viss tillit till att man under utbildningen gradvis fått slussas in i
ansvarstagande och därmed borde kunna anses kompetent nog att fatta egna beslut.
”… man får väl ändå förutsätta att man har haft en tanke om progressionen i utbildningen
och under AT-tjänsten […] om man vore helt totalt olämplig så kanske man skulle ha blivit
uppfångad någonstans tidigare…” (intervju 4)

En snäll doktor och/eller en duktig kliniker
Det uttrycktes en känsla av det på vårdcentralen ofta var lätt att göra patienten nöjd. Samtidigt
så kunde det ibland uppstå en svår balansgång mellan tillfredsställelsen av att patienten tycker
att man är en snäll doktor och den egna vetskapen om vad som är medicinskt motiverat. Det
här upplevdes av de intervjuade som ett tydligare problem på vårdcentralen än inom
slutenvården, dels kanske för att konsekvenserna inte blev lika omedelbara.
”… ofta är det inte så himla allvarliga saker det rör sig om och då kan man tycka att ja ja
vad spelar det för roll. Det är ju skillnad om jamen ska vi behandla en sepsis eller inte eller
ska du få ett litet recept på några Citodon [smärtstillande som på sikt kan vara
beroendeframkallande] till som du vill ha fast jag kanske inte tycker det…” (intervju 2)
Att bli en ”riktig” doktor
Det uttrycktes en initial oro kring hur man skulle kunna växa in i rollen som läkare och om
man skulle bli tagen på allvar. Efterhand verkade dock den oron ha ersatts av en känsla av att
vara en ”riktig” doktor.
”… man växte in i rollen och började se sig själv också mer som en riktig läkare, det är ju
ja… det var svårt att se att man skulle komma till den punkten där man kände att man kunde
handlägga och sköta saker lite mer själv. Det kändes som om man utvecklades mest under de
här månaderna under hela AT:n.” (intervju 3)

Man hade en känsla av att det kanske inte var en större medicinsk kunskap i sig som bidrog
utan snarare en känsla av hur man hanterar att inte veta.
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”Så även om jag kanske inte är en bättre läkare nu än vad jag var för en månad sedan kanske
rent kunskapsmässigt men jag hanterar nog den okunskapen bättre. Jag blir inte lika stressad
av att inte veta.” (intervju 4)

En utmaning att upprätthålla sin kompetens
Att vara en duktig generalist upplevdes som svårt. Det uttrycktes farhågor om att framför allt
allmänläkare i storstäder lätt kan tappa sin breda kompetens i och med den ökande
tillgängligheten på andra specialister. Man ansåg att det till stor del var den enskilde
allmänläkarens ansvar att uppdatera sina kunskaper och upprätthålla sin breda kompetens.
”Sådan vill jag inte bli, att jag slutar göra saker, då är det ju bättre att göra några till
[nageltrångsoperationer] så kanske man blir bra på det på riktigt, så att man kan något. Det
är ju inte kul att bara sitta och skriva remisser, då kan man ju ha en robot istället för en
doktor.” (intervju 2)

Ingen statusfylld specialitet
Det fanns en uppfattning om att statusskillnader mellan olika specialiteter förelåg. Man hade
en känsla av att allmänmedicin inte rankades så högt, vare sig bland kollegor eller
allmänheten. Det varierade hur direkt man uttryckte sin egen ståndpunkt.

Kollegors syn varierar beroende på egen erfarenhet
Från kollegor upplevde man generellt ganska negativt prat om allmänläkare även om det
såklart också fanns många undantag.
”Alla mina AT-kollegor har väl någon historia om någon randare från vårdcentral som inte
kunde skriva en vanlig daganteckning […] det finns alltid något riktigt stolpskott” (intervju 2)

Man tyckte det var tråkigt att det pratades om allmänläkare på det här sättet och förslag om att
införa obligatorisk randning för andra specialister inom allmänmedicin togs upp då man
upplevde att de läkare som hade egen erfarenhet av tjänstgöring på vårdcentral också var
mindre benägna att slentrianmässigt raljera.
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”… om det är någon specialist som har varit av någon anledning har jobbat lite på
vårdcentral så är det ju det man hör hela tiden att oj vad det var svårt, var det verkligen så
här mycket att göra…” (intervju 3)

Bristande kunskap om allmänmedicin hos allmänheten
Hos allmänheten upplevde vissa AT-läkare att det var tydligt att allmänläkare har lägre status
än andra specialister.
”Men det har ju liksom lite lägre status sådär, de flesta är ju liksom såhär, vad ska du bli, ska
du bli kirurg och så tycker dom att det låter tufft men sitta på vårdcentral låter ju inte lika
bra…” (intervju 2)
Bilden av allmänläkaren som sitter och ”googlar på symtom” för att komma fram till en
diagnos beskrevs. Allmänläkare är inte specialister var en vanligt förekommande
missuppfattning. Att det är skillnad mellan AT-läkare och allmänläkare hade man också en
känsla av att patienterna i viss utsträckning inte visste.

Ambivalent egen inställning
Den egna synen på allmänmedicin upplevde man hade förändrats med mer kunskap i både
positiv och negativ riktning. Det fanns en tendens att formulera sig mer generellt när man
diskuterade kring status. Allmänmedicin var inte något entydigt förstahandsval som
specialitet för någon av AT-läkarna som intervjuades. Men det uttrycktes att man rent
objektivt kunde se ett flertal positiva aspekter med arbetet, som till exempel lönen och
möjligheten att lättare kombinera arbetet med andra delar av livet. Detta var faktorer som
vissa spekulerade i skulle kunna få en större betydelse vid ett eget framtida val än vad man
kanske tänkte idag. Dock sågs det också som en specialitet som delvis innebar att man valde
bort ursprungliga önskemål som ett ”actionfyllt” arbete, utlandstjänstgöringar och drömmen
om att bli expert.
”Jag har alltid tänkt att jag ska bli läkare och jobba på ett sjukhus, det känns liksom som att
det är där det riktigt spännande och roliga händer. Jag kan känna att om jag skulle jobba på
vårdcentral så är det lite som att ge upp den drömmen på något sätt… att bli sådär expert på
någonting.” (intervju2)
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DISKUSSION

Resultatdiskussion
Studien ger en inblick i några AT-läkares tankar om allmänmedicin. De intervjuade beskrev
en överlag positiv erfarenhet av sin allmänmedicinplacering inom ramen för ATtjänstgöringen. Bidragande faktorer var att man upplevde en öppen stämning där man
förväntades fråga och där det fanns ett större utrymme än tidigare att själv ställa krav.
En synpunkt som framkom i intervjuerna och som också diskuterats i tidigare studier är att val
av specialitet påverkas av upplevelsen under AT [8,10]. Dock såg de intervjuade AT-läkarna,
trots sin generellt positiva upplevelse, inte allmänmedicin som något entydigt
förstahandsalternativ vid val av specialitet. Man såg fördelar med specialiteten såsom lönen
och möjligheten att kombinera yrkeslivet med andra aspekter. En av de faktorer som ATläkarna tyckte dominerade arbetet var den stora variationen, på vilken man hade olika syn –
den upplevdes som allt i från positiv till rent avskräckande. Variationen är ju en aspekt av
arbetet som är svår att förändra. I den fortsatta diskussionen fokuseras istället under varje
kategori på faktorer som är påverkbara och som AT-läkarna lyfte fram som hinder för att
jobba inom allmänmedicin, liksom de aspekter av AT där man tyckte att det fanns utrymme
för förbättring.

Aspekter på patientarbetet
Som AT-läkare upplevde man att det fortfarande fanns möjlighet att vara student, vilket bland
annat innefattade att man hade mer tid avsatt per patient jämfört med allmänläkarna. Man
upplevde dock arbetsmiljön för allmänläkare med höga produktionskrav och mycket
administration som mindre lockande. En tidigare studie har också visat på att viktiga
förändringar som skulle kunna få AT-läkare att välja allmänmedicin bland annat var mer tid
avsatt per patient och bättre arbetsvillkor [6].

Möjlighet till stöd och samarbete
Även om AT-läkarna tyckte att handledningen på vårdcentralen generellt var bättre än den vid
tidigare placeringar så finns det sannolikt en förbättringspotential. Initiativ från handledaren
som innebar att man inte enbart hade klassiska falldiskussioner var uppskattade och en mer
pedagogisk form av handledning efterlystes. För allmänläkare som handleder AT-läkare finns
inga formella krav på genomgången handledarutbildning [15] vilket skulle kunna ha
betydelse.
22

En lite mer informell diskussionen underläkarkollegor emellan som man uttryckte saknades i
primärvården kanske till viss del skulle kunna kompenseras genom att ha en ST-läkare som
mentor som komplement till handledaren.
I SYLFs AT-ranking för 2013 (årlig enkät till AT-läkare med syfte att undersöka kvaliteten på
AT) framkom, liksom tidigare år, att det fanns ett tydligt samband mellan ett högt
sammanvägt betyg för placeringen och ett starkt kollegialt stöd [16].

Eget inflytande
Det uttrycktes tydligt att variationen mellan olika vårdcentraler upplevdes för stor när det
gällde hur mycket inflytande man själv hade över sin arbetssituation. I förhållande till det
utbildningsansvar som varje vårdcentral som tar sig an AT-läkare har, upplevdes
vårdcentralens autonomi som för stor. Idag finns ingen skriftlig kravspecifikation som
reglerar krav som den enskilde AT-läkaren kan ställa på vårdcentralen och vice versa [15].
AT-läkarna tillfrågades efter intervjun om hur de upplevt den. Det uttrycktes då att man
uppskattade möjligheten att få reflektera och delge sina synpunkter. Vissa upplevde att dessa
tidigare inte varit direkt efterfrågade, varken på vårdcentralen eller av studierektorn. Att ens
erfarenhet tas till vara har också stor inverkan på hur AT-läkaren uppfattar sin placering som
helhet [16], SYLF har därför föreslagit att man tar till vara på detta genom en intervju med
den enskilde AT-läkaren varje termin [16].

Utveckling i yrkesrollen
Hur man gör patienterna nöjda samtidigt som man agerar utifrån det man bedömer som
medicinskt motiverat var en aspekt som diskuterades som något man nog skulle behöva lära
sig hantera bättre om man skulle bli allmänläkare. Man kan tänka sig att det relativt stora
fokus som finns i primärvården i Stockholm på patientnöjdhet som mått på kvalitet [17] kan
bidra till de här funderingarna. Att fortlöpande diskutera sitt förhållningssätt i kollegiala
grupper, till exempel i så kallade FQ-grupper, kan vara ett sätt att hitta en tydligare balans.
FQ-grupper – där F står för fortbildning och Q för kvalitetsutveckling – är en arbetsform inom
allmänmedicin som har växt fram som en del av Svensk Förening för Allmänmedicins
(SFAM) kvalitets- och fortbildningsprogram [18].

Ingen statusfylld specialitet
Att allmänmedicin behöver höja sin status för att intresset för specialiteten ska öka har
diskuterats tidigare, både i svenska och utländska studier [6, 19]. Även om ingen av AT23

läkarna explicit uttryckte att detta var något som påverkade deras egen bild så diskuterades
det indirekt. I en metaanalys där kvalitativa studier från sju olika länder inkluderades har man
sett att negativa attityder från andra specialister och även i samhället var en viktig faktor som
påverkade uppfattningen om allmänmedicin hos läkarstudenter [19].

Metoddiskussion
För att utvärdera en kvalitativ studie undersöker man dess tillförlitlighet. Det är ett begrepp
som innefattar trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Dessa aspekter överlappar till viss
del varandra, nedan följer en kort beskrivning, tolkad från Graneheim & Lundman [20].
Trovärdighet innebär att studiedesignen och analysen är anpassad till syftet samt att en
tillräcklig mängd data samlats in. Pålitlighet påverkas också av att analysprocessen är
konsekvent samt huruvida data förändras över tid. Överförbarhet innebär till vilken grad
resultaten är möjliga att applicera i andra sammanhang.
Dessa aspekter i relation till den här studien diskuteras nedan under styrkor och svagheter.

Styrkor och svagheter
Då området är relativt outforskat lämpade sig en kvalitativ metod [12]. AT-läkares syn på
allmänmedicin är inte så väl belyst sedan tidigare. En annan faktor som stärker trovärdigheten
är att citat används i resultatet. Validering av resultat utfördes genom att deltagarna fick ta del
av rapporten och komma med synpunkter. Det framfördes då inga invändningar, vilket stärker
trovärdigheten. Då mättnad ej var möjlig att uppnå, eftersom endast fyra informanter kunde
inkluderas inom ramen för VESTA blir trovärdigheten ändå låg [12].
Analysen av insamlad data utfördes under grupphandledning. Materialet granskades och
tolkades då av en kollega inom VESTA-programmet samt av den vetenskapliga handledaren.
Detta för att öka pålitligheten och minimera risken att egna erfarenheter av situationer som
diskuterades påverkade tolkning och analys.
Överförbarheten blir låg då informanterna utgörs av ett begränsat antal och urval. Till
exempel tjänstgjorde de alla vid privata vårdcentraler och endast i Stockholm.

Implikationer
Studien skulle kunna användas som diskussionsunderlag för studierektorer, handledare och
verksamhetschefer på vårdcentraler i syfte att ytterligare förbättra AT-läkarnas upplevelse av
allmänmedicin.
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Framtida studier
Under studiens gång uppkom flera uppslag för framtida studier. Det vore till exempel
intressant att utföra en liknande kvalitativ studie med AT-läkare som tjänstgör i
glesbygdsmiljö för att se hur deras upplevelser skiljer sig. Man skulle också vidare kunna
utforska mer specifikt vilka faktorer som AT-läkare tycker skulle behöva ändras för att
allmänmedicin ska bli en mer attraktiv specialitet med till exempel en enkätstudie.
Kopplingen mellan val av specialitet och upplevelse under AT är också relativt outforskad.

SLUTSATS

Studien gav en inblick i några AT-läkares bild av allmänmedicin. Generellt upplevde de sin
allmänmedicinplacering som positiv men synen på allmänmedicin som specialitet var mer
kluven. Dominerande i det dagliga arbetet upplevde man var den stora variationen på
patienter, på både gott och ont. Arbetsmiljön som färdig allmänläkare kunde upplevas som
mindre lockande och enformig med stor andel mottagningsarbete och höga produktionskrav.
Men det fanns också tydliga fördelar med specialiteten som lönen och möjlighet att lättare
kunna kombinera arbete med andra aspekter av livet. Allmänmedicin var inte något entydigt
förstahandsval som specialitet. Fler studier behövs för att närmare kartlägga vad som också
skulle kunna få AT-läkare att välja att stanna kvar inom allmänmedicin som framtida
specialister.
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Bilaga 1
Informationsblad
Vill du delta i en intervju om AT-läkares syn på allmänmedicin?
Jag heter Erica Rothlind och är ST-läkare i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Ringen.
Inom ramen för min ST-utbildning planerar jag att skriva ett projektarbete om AT-läkares syn
på allmänmedicin och därför undrar jag om du skulle vilja ställa upp på en intervju i detta
ämne? Jag söker AT-läkare som har fullgjort hälften av sin allmänmedicinplacering.
Vad innebär det att delta?
Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in. Jag kan komma till din arbetsplats om
möjlighet finns att sitta i ostörd miljö, annars kan vi komma överens om ett annat ställe.
Materialet kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Innan intervjun
genomförs kommer din verksamhetschef att få skriftlig information och möjlighet att höra av
sig vid eventuella frågor eller invändningar.
Konfidentialitet
All data kommer att presenteras på gruppnivå och det kommer därför inte finnas någon
möjlighet att identifiera intervjupersonerna. Under intervjun kommer du endast få redogöra
för ålder, tjänstgöringstid i primärvården samt om du arbetar på en privat eller
landstingsdriven vårdcentral. Din verksamhetschef kommer inte att få ta del av intervjun utan
enbart av det godkända arbetet där inga enskilda personer eller vårdcentraler kommer att
kunna identifieras.
Frivillighet
Att delta i detta projekt är helt frivilligt. Du kan när som helst, utan förklaring, avbryta
deltagandet i studien. Om du väljer att tacka nej, så påverkar detta självklart inte ditt arbete.
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig.
Hälsningar
Erica Rothlind, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Ringen.
erica.rothlind@capio.se tfn: 0703-571895
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Bilaga 2

Intervjuguide
Projekttitel: AT-läkares syn på allmänmedicin – en kvalitativ intervjustudie.

Visa informationsblad och kontrollera att informanten läst det. Rekapitulera kort syftet med
projektet och nämn igen möjligheten att när som helst avbryta intervjun. Fråga om det är ok
att spela in intervjun. Om ja ta fram och sätt igång bandspelare. Om nej stödanteckna.
Generellt:
-

Tanken är att låta informanten berätta fritt så mycket som möjligt, frågorna fungerar
som stöd för att säkerställa att avsedda aspekter av ämnet täcks in.

-

Försök undvika slutna frågor.

Huvudfråga 1:
Vilka erfarenheter har den enskilde AT-läkaren av sin allmänmedicinplacering inom
ramen för AT-tjänstgöringen?
-

Hur upplever du generellt din allmänmedicinplacering?

-

Vad tycker du är de största skillnaderna jämfört med dina tidigare placeringar?

-

Hur upplever du det dagliga patientarbetet?

-

Hur upplever du handledning och kollegialt stöd?

-

Vilket inflytande upplever du att du har över ditt arbete?

Huvudfråga 2:
Hur uppfattar den enskilde AT-läkaren allmänmedicin som specialitet?
-

Vad har du för tankar kring specialiteten allmänmedicin?

-

Vad tycker du att det finns för fördelar med allmänmedicin som specialitet?

-

Vad tycker du att det finns för nackdelar med allmänmedicin som specialitet?

Är det någon fråga som jag inte tagit upp i intervjun som du skulle vilja belysa?
Bakgrundsfakta:
Ålder?
Tid som tjänstgjort i primärvård totalt?
Arbetar du på privat eller landstingsdriven vårdcentral?

Hur upplevde du intervjun?
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Bilaga 3

Samtycke till deltagande i studien
Projekttitel: AT-läkares syn på allmänmedicin – en kvalitativ intervjustudie.

Som deltagare i studien har jag erhållit information och fått möjlighet att ställa frågor om
studien.
Jag har blivit informerad om att studien är helt frivillig och att jag när som helst kan avbryta
mitt deltagande utan vidare förklaring.
Jag samtycker till att ni använder avidentifierad information från intervjun i projektarbetet.

Härmed samtycker jag till att delta i studien.

Ort och datum:

Deltagarens namnunderskrift

__________________________

Deltagarens namnförtydligande

__________________________

Ansvarig för studien
Erica Rothlind, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Ringen.
erica.rothlind@capio.se tfn:0703-571895

Vetenskaplig handledare: Docent Solvig Ekblad, Karolinska Institutet. solvig.ekblad@ki.se
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Bilaga 4
Till vederbörande verksamhetschef
Kan jag intervjua en AT-läkare på XXX vårdcentral om vederbörandes syn på
allmänmedicin?
Jag heter Erica Rothlind och är ST-läkare i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Ringen i
Stockholm. Som del av min ST-utbildning har jag valt att skriva ett projektarbete om ATläkares inställning till allmänmedicin. Syftet är att ta reda på AT-läkares syn på
allmänmedicin som specialitet samt om hur de upplever sin allmänmedicinplacering inom
ramen för AT-tjänstgöringen.
Projektet innebär att jag kommer att intervjua flera AT-läkare på olika vårdcentraler.
Intervjuerna analyseras sedan med kvalitativ innehållsanalys.
Jag skriver till dig då jag skulle vilja be en av AT-läkarna på din vårdcentral att delta i en
intervju om ovanstående frågeställning under ca en timme. Jag kommer själv att kontakta
läkaren.
All data kommer att presenteras på gruppnivå och ingen ska därmed kunna identifiera
intervjupersonerna eller de vårdcentraler de arbetar på. Du som verksamhetschef kommer
självklart att få ta del av uppsatsen i sin helhet när den är klar.
Om du har några invändningar mot att jag intervjuar en AT-läkare på din vårdcentral ber jag
dig att höra av dig till mig innan XXXXXX. Har jag inte hört av dig innan detta datum räknar
jag med att du inte har något att invända och genomför då intervjun.
Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter.
Med vänlig hälsning
Erica Rothlind, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Ringen.
erica.rothlind@capio.se tfn: 0703-571895
Vetenskaplig handledare: Docent Solvig Ekblad, Karolinska Institutet. solvig.ekblad@ki.se
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