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mar. Ögongruppen vill ha verksamhet på
bara en ort, istället för tre idag.

Hur konkreta förändringar det kan
bli i sjukhusstrukturerna i de båda
landstingen kan ingen säga än. Ambi-
tionen är dock ordentliga förändringar.

– Ambitionen är att vi ska ta tillvara
det som kommit fram i dessa grupper,
att det inte bara ska bli visionsarbete,
säger Ann-Margret Knapp (s),
sjukvårdslandstingsråd i Gävleborg och
ledamot i den grupp som nu ska ta fram
ett förslag att skicka ut på remiss.

Orsaken till samarbetet mellan de

två länen är inte främst ekonomisk,
även om man aldrig kan bortse från den
ekonomiska aspekten, menar Ann-
Margret Knapp. Istället är det synen att
varje län för sig har en för liten befolk-
ning för att man ska kunna tillgodose
medicinsk kompetens och utveckling.

Invånarna gick man ur huse
– Jag tror ändå att människor förstår

att man kanske måste resa lite längre för
att få en viss typ av vård, som man ju
kanske ändå bara behöver en gång i li-
vet, säger Ann-Margret Knapp.

Vid tidigare förändringar i sjukhus-
strukturen, till exempel när Söder-
hamns sjukhus skulle upphöra att vara
akutsjukhus, har invånarna gått man ur
huse för att protestera.

– Visst kommer det att bli protester
om vi politiker kommer överens om att
förlägga en specialitet till Gävleborg el-
ler Dalarna.

– Men förhoppningsvis kommer det
att handla om att både ge och ta, de båda
länen emellan, säger Ann-Margret
Knapp.
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Bara två av åtta AT-läkar-
block i Hälsingland har blivit
tillsatta i år. En anledning kan
vara oron och ovissheten kring
sjukhusens framtid. 

– Det går inte att blunda för att vi
snabbt måste göra något för att lösa pro-
blemen, säger Ann-Margret Knapp (s),
sjukvårdslandstingsråd i Gävleborgs
läns landsting.

– Vi har ett läge med starka motsätt-
ningar. Man säger från båda sjukhusen
att man har förslag på hur samverkan
ska ske, men att den andra parten inte
lyssnar, säger Ann-Margret Knapp.

Nu är det inte bara bristen på AT-lä-
kare som är ett problem. Det finns även
en rädsla för att oron medför att redan
anställda specialister söker sig bort från
sjukhusen.

Fler långtidssjukskri vna
Från läkarföreningens sida vill man

inte ta ställning i akutsjukhusproblema-
tiken. Det går inte att företräda med-
lemmarna när dessa har olika åsikter.

– Men det är självklart svårt att hålla
samman en klinik som finns på flera
ställen, säger Tönis Lunt, ordförande i
Gästrike-Hälsinge läkarförening.

Han är oroad över de nya rapporter
som tyder på att antalet långtidssjuk-
skrivna läkare återigen ökar. Statistiken
är inte klar än, men lite vet man.

– När verksamhetscheferna fick sva-
ra på frågan hur många av de långtids-
sjukskrivna läkarna som de trodde hade
arbetsrelaterade besvär var svaret 50
procent. För annan vårdpersonal var
svaret 27 procent, berättar Tönis Lunt.

– Säkerligen är majoriteten av de lä-
karna färdiga specialister. Vi känner
inte till någon långtidssjukskriven läka-

re under utbildning, säger Tönis Lunt.
När statistiken är färdig ska läkarför-

eningen analysera den på individnivå
för att sedan kunna komma med förslag
på åtgärder.

Gävleborgs län är uppdelat i fyra för-
valtningar: slutenvård i Gästrikland res-
pektive Hälsingland, primärvård i Gäst-
rikland respektive Hälsingland.

Än så länge är bristen på AT-läkare i
stort sett bara ett problem för Hälsing-
land. Men Sylf i Gävleborgs län håller
redan på att ta fram ett program för hur
man kan säkerställa AT-läkartillgången i
länet. Flera andra landsting i landet har
problem att få AT-läkare (se LT nr 7/00).

– Nu är det lättare att få AT på ut-
bildningsorterna, och även Gästrikland
får problem så småningom om vi inte
gör något snart, tror Helena Scheele
Sandström, ordförande i Sylf.

Bättre lön är en punkt som kan un-
derlätta rekrytering, tror Sylf.

– Man borde ha individuella löne-
förhandlingar även för AT-läkare, fram-
för allt i Hälsingland, säger Helena
Scheele Sandström.

Lön som legitimerad läkare redan ef-
ter 18 månader, eftersom många lands-
ting har denna kortare AT-tid, är en annan
åtgärd, som man nyligen fått igenom.

– Sedan skulle landstinget mer ak-
tivt kunna hjälpa till att skaffa jobb till
partner, skaffa bostad och dagis.

Sylf vill också ha en mer individuell
planering av AT-blocken. Kirurgi inklu-
sive anestesi och ortopedi bör vara val-
fritt 5–6 månader, likaså internmedicin.
På det sättet kan 0–2 månader frigöras
för tjänstgöring i valfri specialitet.

Att få gå hem senast vid lunch dagen
efter en nattjour är ett annat krav. Och att
införa flextid med stämpelklocka för AT-
läkare skulle göra arbetet mer synligt.

Sylf tycker också att man ska under-
lätta för läkarstuderande att få handled-
da vikariat under sommaren.

Men samtidigt vill man understryka
att länet redan idag erbjuder en bra AT-
utbildning.

– Det är verkligen synd om oron
kring sjukhusens framtid gjort att färre
söker AT, eftersom vi har en jättebra AT-
utbildning, tycker Karin Hellgren, aktiv
i Sylf i Hudiksvall, själv ST-läkare.

– Man får mycket stöd, alla är vana
vid att AT-läkare är ovana i jourarbetet
och ställer upp.

– Och det har nog blivit ännu bättre
sedan jag gick AT, nu finns ett ambitiöst
AT-program här i Hälsingland. Två da-
gar varje månad försvinner alla AT-lä-
kare för utbildning utanför sjukhusen
och det accepterar även de äldre läkar-
na, säger hon.

Bra stöd från kolleger
Johan Adler, AT-läkare i Bollnäs se-

dan sex månader, bekräftar detta.
– Jag kommer från Stockholm och

fick höra från en kompis att Hälsingland
var ett bra ställe att göra AT på. Det
stämmer verkligen, tycker Johan Adler.

– Visst kan det vara jobbigt med
konflikten, men Bollnäs är ett mycket
bra sjukhus att göra AT på. Man får göra
mycket och har ett stort ansvar, men får
bra stöd från äldre kolleger, säger han.

Hudiksvall har inte tidigare haft pro-
blem med att tillsätta AT-blocken. Så
sent som i höstas tillsattes sex block trots
att man bara utlyst fem. Bollnäs sjukhus
har däremot sedan en tid tillbaka haft
svårt att tillsätta AT-block. Nu hade båda
sjukhusen utlyst fyra block, men fick
bara varsitt tillsatt. Båda har också utlyst
ytterligare AT-block med början i höst.
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Brist på AT-läkare trots
bra utbildning oroar i Gävleborg


