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Interpellation av Britt-Mari Canhasi (SD) om tillgången på ATplatser
Hösten år 2021 startar den nya läkarutbildningen där AT ersätts av
BasTjänstgöring i den nya läkarutbildningen. Det kommer att dröja en tid
innan de som påbörjat den nya läkarutbildningen i Sverige ska göra sin BTtjänstgöring, emedan de som utbildat sig till läkare utomlands kommer att
påbörja BT redan under 2021. De studenter som påbörjat nuvarande
läkarutbildning, med krav på AT för att få en legitimation, har rätt att
examineras inom ramen för den till och med 2029. Under en övergångsperiod
mellan två utbildningssystem kommer det att finnas ett behov av både AToch BT-platser samtidigt.
För att säkerställa behovet av specialistläkare och för att Satsningen på God
och nära vård ska bli verklighet krävs att antalet AT-tjänster utökas de
kommande åren. Regeringen har i sin överenskommelse med SKR kring God
och nära Vård, inkluderat en satsning på AT-platser. I satsningen pekas särskilt
ut storstadsregioner som Stockholm, som har få AT per invånare och därmed
förväntas bistå till en större ökning av AT-platser. Regionerna har getts tid
fram till den 15 augusti 2021 att presentera en plan för ökat antal AT-tjänster
för 2022-2024.
Bristen på AT-tjänster har varit ett faktum i decennier, vilket gör att det
saknas omkring 370 AT-platser i landet för att uppnå en balans. Region
Stockholm har få AT i förhållande till sin storlek och gick från 226 platser
under åren 2018-2019 till 228 platser 2020.
På samma sätt kommer även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom den
nuvarande grundutbildningen att löpa parallellt med VFU inom den nya
utbildningen. Utöver behovet av handledare för AT- och BT-läkare kommer
det därför att behövas handledare för VFU både för studenter på både det
nuvarande och det nya läkarprogrammet.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
regionråd:
1. Hur arbetar regionmajoriteten för att öka antalet AT-platser i Region
Stockholm fram till år 2029, så att de motsvarar de av SKR uppsatta
förväntningarna på en storstadsregion?
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2. Hur arbetar regionmajoriteten för att kunna försörja både AT och BT
med VFU-platser parallellt under övergången mellan de båda
utbildningssystemen?
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