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Återinför alla AT-platserna
Majoriteten stryper vården Sverigedemokraterna vill att regionen återinför de reducerade AT-platserna.
Det är universitetssjukhusets uppgift att sörja för utbildning av AT-läkare. Att reducera AT-platserna idag
skulle innebära en nådastöt för den framtida vården, detta skulle innebära att vården – en av grundstenarna för den svenska välfärdsmodellen – äventyras i hela Norrland.
En kortsiktig lösning på budgetutmaningar som på lång sikt kommer kosta för framtida generationer i
form av specialistläkarbrist.
När läkare har läst klart sin läkarutbildning måste denne genomgå AT-tjänstgöring för att bli en legitimerad läkare. AT-tjänstgöringen ska genomföras under en period om minst arton månader, varav sex
månader allmänmedicin och tre månader psykiatri, eller barn- och ungdomspsykiatri. Minst tre månader inom invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin, samt tre månader minimum
inom kirurgiska specialiteter, inom de båda måste den aspirerande AT-läkaren läsa totalt minst nio
månader. AT-avslutas sedan med ett kunskapsprov.
Konkurrensen att få AT-tjänstgöring är stor, främst på universitetssjukhus. I dagsläget examineras fler
läkare än vi har AT-platser. Det är redan idag en flaskhals. Att majoriteten med stöd av alliansen nu föreslår att minska AT-platserna ytterligare kommer göra att vi får ytterligare svårigheter att sörja för specialistläkare.
Detta är att långsamt strypa vården då tillgängligheten kommer att kraftigt försämras ytterligare. I väntan
på AT-tjänst får de nyutexaminerade läkarna tjänstgöra som icke legitimerade underläkare, ibland upp
till två år.
Det är slöseri med resurser, i synnerhet då vi lider brist på specialister. Att Norrlands universitetssjukhus,
som är det enda universitetssjukhuset i de fyra nordligaste länen, reducerar vår lagliga skyldighet att
sörja för AT-läkare och den utbildning som vårt regionsjukhus kräver, riskerar äventyra framtida vård för
norra halvan av Sverige.
Vi behöver ST-läkare. Vi Sverigedemokrater menar att vi har tillräckligt mycket resurser som läggs på
oskäliga verksamheter – såsom finkultur, administration och memeolog – där medel finns för att täcka
upp budgetunderskott inom AT-verksamheten.
Med bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att Regionfullmäktige beslutar att sörja för medel till HSN motsvarande beslutet HSN fattade hösten 2019
att dra ned på AT-platsernas budget.
Att Regionfullmäktige beslutar att berörda medel skall gå oförkortat till AT-platser.
Att omfördelningar för utökad AT-budget skall ske ifrån administration och stödfunktioner.
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