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Sammanfattning
Carin Hasslow (L) har till regionfullmäktige anmält motionen ”Trygga den framtida
läkarförsörjningen” och föreslår att Motionären menar att det behövs fler AT-tjänster
inom Region Västerbotten samt att alla ST-tjänster utannonseras och tillsätts. Detta
för att inte riskera att tillgången på specialistläkare i framtiden blir sämre. I motionen
beskrivs vissa av specialiteterna
vara inne i en ond spiral där allt färre drar ett tyngre lass, vilket i sin tur avskräcker
nya från att söka sig till dit. Motionären yrkar på att läkarförsörjningen ska säkerställas
på sikt genom att utöka antalet AT- och ST tjänster i regionen.
Motionen har besvarats och av svaret framgår att Region Västerbotten
medvetet under flera års tid har satsat på ett utökat antal AT- och ST-tjänster för att
långsiktigt säkra läkartillgången inom hälso- och sjukvården. Varje år genomförs en
ST-prognos
inom Region Västerbotten som ligger till grund för beslut om antal ST-tjänster
och dess fördelning. Beslut om antalet AT-tjänster blir en avvägning mot bedömt
behov i relation till antal ST-tjänster och ekonomisk ram. Bedömningen är att Region
Västerbotten har sedan tidigare och fortsätter även nu att säkerställa den långsiktiga
läkarförsörjningen i länet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 18 februari 2021 föreslagit att motionen avslås.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag, att avslå motionen.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
Reservation
Maria Lundqvist Brömster (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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