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Angående Många unga läkare överväger att
lämna yrket -vad görs?
Interpellanten Elisabeth Wäneskog (KD) ställer fyra frågor ang. många unga läkare
överväger att lämna yrket - vad görs?
•

Vilka fördelar finns med att ha en kortare AT-tjänstgöring?

•

På vilket sätt skulle bemanning och ekonomi på klinikerna påverkas
om AT-tjänstgöringen kortas till 18 månader?

•

Vilken statistik eller information finns inom Region Västmanland om
kränkande särbehandling gällande läkarstudenter?

•

Vad anser du skulle kunna göras i Västmanland för att förbättra
arbetsmiljön för unga läkare och för läkarstudenter?

En kortare tjänstgöring bidrar naturligtvis till att en läkare kan få ut sin legitimation
snabbare och att fler underläkare kan få komma in på AT-tjänsterna.

Verksamheterna har anpassat sig till att kunna ta emot AT-läkare i form av arbetssätt
och flöden. Självklart påverkar en kortare AT sjukvårdsproduktionen. Därtill är de tre
sista månaderna under AT-tjänstgöringen, de mest produktiva månaderna både ur ett
produktionsperspektiv men också för andra yngre AT-läkare för erfarenhetsutbyte
med äldre kollegor.
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Det genomförs kontinuerliga utvärderingsenkäter för att fånga upp arbetsplatsernas
lärandemiljö ur en mäng aspekter så även kränkande särbehandling.
Utvärderingsenkäterna sammanställs och analyseras av Regionens studierektor för
läkarstuderande.

AT-enheten anställer AT-läkare varav flera, men inte alla, är yngre. En god
handledning och rimlig jourbörda är grundläggande arbetsmiljöfrågor som
individuellt följs upp mellan AT-läkaren och hens chef. AT-enheten arbetar
systematiskt med arbetsmiljön och enklare åtgärder identifieras och genomförs
löpande. Utöver detta undersöker AT-enheten om det finns mer övergripande
åtgärder som kan utvecklas.
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Regionen arbetar löpande tillsammans med utbildningsanordnarna för att följa upp
och upprätthålla kvalitet i de praktiker som genomförs inom regionen och det är vår
uppfattning att regionen lyckas med detta på ett tillfredsställande sätt. Resultat från
utvärderingar visar att läkarstudenter i stort är nöjda med sin praktik inom Region
Västmanland. Svarsfrekvensen kan dock förbättras och det pågår arbete för att höja
denna genom exempelvis påminnelser.
Med detta anser jag interpellationen besvarad
Lena Johansson (S)
Regionråd
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