Projekt regional arbetsfördelning

Delprojekt 1. ST- och AT-utbildning
Bakgrund
Landstingen i Södra sjukvårdsregionen samverkar för att kunna uppnå högsta möjliga kvalitet,
tillgänglighet och valfrihet inom hälso- och sjukvården samt specialisttandvården liksom att
sträva efter att tillvarata och utveckla gemensamma intressen och att effektivt utnyttja
resurserna inom hela Södra sjukvårdsregionen. Gemensamma intressen kan vara forskning,
utbildning, kompetens- och annan utveckling mm inom såväl det direkt patientinriktade som
det administrativa området.
Samverkan ska ske i alla frågor i övrigt inom hälso- och sjukvårdens samt
specialisttandvårdens område där Södra sjukvårdsregionen samlat kan uppnå gemensamma
fördelar även om beslut formellt fattas enbart inom något eller några av de fyra landstingen.”
I praktiken har det varit svårt att inom ramen för ST-utbildningen hitta fram i en konstruktiv
samverkan. Detta gäller inte minst behovet av att hitta utbildningsplatser för sidotjänstgöring.
En ökad samverkan med tjänstgöring över huvudmannagränserna ger kännedom om
varandras styrkor, möjligheter, skapar kollegialitet och öppnar upp för och underlättar vidare
diskussioner såsom behovet av nivåstrukturering av vården inom Södra sjukvårdsregionen.
Inom flera specialiteter föreligger dessutom problem med att möta behovet av den
sidotjänstgöring som krävs för att nå måluppfyllelse till specialistkompetens.
I nuläget görs bedömningen att sidotjänstgöringskapaciteten hos mottagande specialiteter är
särskilt ansträngd inom sex områden:
 Anstesi och intensivvård
 Barn-och ungdomsmedicin
 Hud-och könssjukdomar
 Obstetrik och gynekologi
 Ögonsjukdomar
 Örn-, näs-och halssjukdomar
Vilka specialiteter som i framtiden kommer att bli trånga sektorer kan säkert komma att
variera men behovet av och möjligheterna till att se hela Södra sjukvårdsregionen som en
gemensam utbildningsarena för att klara utbildningsbehovet kommer bara att öka inte minst
till följd av den ökade grundutbildningen.
Det föreligger vidare en stor potential i att hitta fram i en samverkan gällande ATutbildningen. I takt med den utökade grundutbildningen av läkare har behovet av AT-platser
ökat. Svårigheter finns att möta detta behov av AT-utbildningsplatser framförallt på våra
sjukhus där det tenderar att bli en överetablering av olika utbildningskategorier och därmed
risk för försämrat utbildningsinnehåll. En bra samverkan inom Södra sjukvårdsregionen kan
ge förutsättningar för en bra planering av antalet AT platser med kvalitativt
utbildningsinnehåll vilket i sin tur är avgörande för våra framtida rekryteringsmöjligheter av
god kompetens.
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