INTERPELLATION (M) – Regionen fast i en ond spiral kring läkarbristen.
Till ansvarigt regionråd Tommy Berger (S).
Sedan den 1 oktober i år gäller den nya hälsovalshandboken där kravet på
allmänläkarspecialister på plats på våra hälsocentraler har tagits bort. Det får som en
naturlig följd stora problem med möjligheten för läkarstudenter att genomföra sin AT- och
ST-tjänstgöring då det inte alltid finns en allmänläkare på plats för att handleda.
Majoriteten brukar motivera sin kravlöshet i den nya hälsovalshandboken bland annat med
att det saknas tusentals allmänspecialister i landet och att det därför är rimligt att lätta på
bemanningskraven. Men hur får vi fler specialister när de som faktiskt vill bli det stoppas
från att bli det hos oss här i Gävleborg då det inte finns läkare på plats för att handleda?
Det har kommit till min kännedom att en läkarstudent i vår region väntat i cirka två år på att
få påbörja sin AT-tjänstgöring, men att det inte går därför att det inte finns någon läkare på
hälsocentralen som har tid att handleda.
Region Gävleborg har alltså fastnat i en ond spiral när det kommer till rekrytering av läkare.
Det råder brist på läkare ute i primärvården, samtidigt som vi har människor som gärna vill
jobba som läkare inom primärvården, men de i sin tur får vänta och vänta på en
läkarlegitimation då det på grund av bristen på läkare inte finns folk att handleda. Låter vi
denna situation fortlöpa så riskerar vi förlora blivande läkare till andra regioner med
snabbare processer, och läkarbristen i Gävleborg blir ännu värre.
Därför blir mina frågor till regionrådet Tommy Berger (S);
1. Har majoriteten någon plan för att komma till rätta med läkarbristen inom primärvården?
2. Vad gör majoriteten för att uppmuntra läkarstudenter att genomföra sin AT- och STtjänstgöring i Gävleborg?
3. Anser majoriteten att den nya hälsovalshandboken underlättar eller försvårar möjligheten
för Region Gävleborg att rekrytera fler allmänläkarspecialister?
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