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INTERPELLATIONSSVAR: ”ANGÅENDE UTBILDNINGSBOKSLUT”

Maria Dellham (M) ställer tre frågor med utgångspunkt i utbildningsbokslutet:




Vilka åtgärder tänker du vidta för att få kontroll på antalet ST-läkare
som tillkommer varje år i Landstinget Västmanland?
Anser du att nivån på antalet nyanställda ST-läkare är tillräcklig för att
klara kompetensförsörjningen?
Vilka åtgärder tänker du vidta för att bidra till att nyexaminerade
sjuksköterskestudenter är bättre förberedda på arbetet inom Landstinget
Västmanland?

Vi får fram antalet nyanställda ST-läkare per år via systemen Heroma och
DUVA. Det finns dock en viss osäkerhet beträffande de uppgifterna. Mot
bakgrund av detta jobbar EKU med att upprätta ett ST-läkarregister, vilket är
ett sätt att få en bättre uppfattning om det totala antalet ST-läkare per år.
En central del i att klara landstingets läkarförsörjning på sikt, är en god tillgång
till ST-läkare. Behovet av ST-läkare varierar från år till år och inom olika
specialiteter och verksamheter. Målet är naturligtvis att anställa det antal STläkare som behövs på kort och lång sikt. Det är även viktigt att ta hänsyn till de
olika behov som finns i verksamheterna. Det är en del i verksamheternas
uppgift att tillse så att antalet ST-läkare möter det framtida behovet.
Frågan om framtida läkarförsörjning ligger som en eventuell pilot för den
långsiktiga och systematiska kompetensförsörjning inom den översyn av
personal- och arbetsgivarepolitik som CHR svarar för.
Högskolornas utbildningar ska ytterst svara mot nationella examensmål och
Universitetskanslersämbetet granskar regelbundet utbildningskvaliteten. MDH
kan inte lägga upp sina utbildningar hur dem vill utan styrs således av
regelverk.
Landstinget är brett representerat i MDH:s Branschråd Vård, där landstingets
representanter har möjlighet att framföra synpunkter på kvantitet och kvalitet i
utbildningarna. Landstinget jobbar vidare med VFU, verksamhetsförlag
utbildning, i samverkan med MDH. Under 2016 genomfördes ett omtag och
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nystart av den ettåriga introduktionsutbildningen för
nyutexamineradesjuksköterskor.

Med detta anser jag interpellationen besvarad

Lena Johansson (S)
Landstingsråd

