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Interpellation av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting
För ett år sedan riktade jag tre frågor till personallandstingsrådet angående ATtjänstgöringens villkor i vårt landsting. Jag gjorde det mot bakgrund av den då aktuella ATrankingen, som Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, genomför årligen sedan en tid.
Nu har det här årets ranking publicerats och stockholmssjukhusen har i flera fall ryckt upp sig
till något bättre placeringar än som var fallet för ett år sedan. Om dessa uppryckningar ska
tolkas som framgång för den förda personalpolitiken eller ej är sannolikt högst svårtolkat.
Dock torde brister i personalpolitiken kunna anföras som anledning till att uppryckningen i de
flesta fall inte varit större. Så här ser det ut i den senaste AT-rankingen:

Placering
2, delad
16
39
52 delad
52 delad
56

Landstingsdrivna sjukhus
Norrtälje
Huddinge
Södertälje
Södersjukhuset
Karolinska
Danderyd

2004: 5
2004: 13
2004: 72
2004: 61
2004: 60
2004: 66

Tidigare placering
2003: 19
2003: 45
2003: 63
2003: 60
2003: 43
2003: 62

65 sjukhus deltog i rankingen för 2005

I ditt skriftliga svar på min interpellation från förra hösten skrev du bl.a. följande:
”Det är mycket angeläget att AT-tjänstgöringen håller en bra kvalité för att säkerställa långsiktig personal- och kompetensförsörjning och utvecklingen av sjukvården. Men det finns redan idag många AT-tjänster som är av god kvalité och med bra handledare. Där det inte fungerar kommer vi att ta tag i situationen och arbeta med frågan.”
I ett av dina inlägg i interpellationsdebatten i denna fråga i februari månad i år så sa du bl.a.
följande:
”Det jag hoppas ska stå i SYLF:s tidning i början på hösten är att det nu har tagits ordentliga
tag i ST-utbildningen och att man nu ser fram emot att det sker något liknande på AT-sidan.
I det korta perspektivet hoppas jag att vi ska kunna åstadkomma bättre kvalitetsuppföljningar,
göra insatser för att förbättra på handledarsidan och få igång en mer aktiv samverkan mellan
alla som är inblandade i AT-tjänsterna. Det arbetet ska pågå och pågår. Men helhetsgreppet
kommer lite senare under våren.”

Med hänvisning till den aktuella AT-rankingen och det du själv ställde i utsikt i anslutning till
interpellationssvaret och debatten i februari i år vill jag ställa följande frågor till persona llandstingsrådet:
-

Vilka slutsatser drar du av årets AT-ranking för vårt landstings del?

-

Vilka åtgärder av de som aviserades i februari har vidtagits?

-

Hur tror du att det kommer sig att, förutom Norrtälje och Huddinge, det är
drygt 40 av de 65 deltagande sjukhusen som ligger före stockholmssjukhusen?

Stockholm den 7 oktober 2005

Stig Nyman (kd)

