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Baggrund

Kapacitet i FYAM

En af de største udfordringer for almen
praksis de næste ti år bliver rekruttering –
til specialet og til køb i visse områder. Det
er som yngre læge, man vælger speciale
og etablerer sig i et geografisk område,
og vi tror på, yngre læger gerne vil flytte
sig lidt geografisk for at få den bedste
uddannelse i almen praksis. Det er bare
ikke muligt på nuværende tidspunkt at
få overblik over, hvor de gode praksis er,
så de fleste vælger efter geografi. Derfor
planlægger FYAM at udvikle en webbaseret platform hvor yngre læger kan finde
netop den praksis, de matcher bedst –
uanset geografi.

FYAM har allerede udviklet en prototype
af hjemmesiden og vi har mulighed for at
fortsætte udviklingen af den hvis der findes økonomi til det. Vi har medlemmer i
forskningsmiljøerne der kan arbejde med
spørgeskemaerne. FYAM har bred kontakt til både yngre læger og tutorlæger
og vil med PLOs støtte kunne gennemførebåde fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse.
På forsiden kan man udfylde sin
match-profil eller foretage en almindelig søgning

Mål
KORTSIGTET MÅL (1 ÅR)
1)En hjemmeside hvor der både findes
basale søgefunktioner som størrelse og
type af praksis, men også en match-del inspireret af kandidattesten eller dating-sites
hvor man svarer på en række mere værdibaserede spørgsmål og bliver matchet
herefter.
2)Et spørgeskema, der prospektivt kan
forudsige om både uddannelseslæger og
tutorlæger oplever, de har været et godt
match.
LANGSIGTET MÅL (5 ÅR)
At hjemmeside og spørgeskema videreudvikles til også at kunne bruges til salg
og jobsøgning, og at der udvikles spørgeskemaer til købere og sælgere.

Videreførelse
Når hjemmesiden ligger færdig efter
et år, er det vores ønske, den skal ligge
under laeger.dk og driftes af PLO med
henblik på den videre udvikling til brug
for salg og rekruttering.
Der vil dog også på sigt være behov for
input fra Regionerne omkring særlige
tilbud i den enkelte region.

Partnere
Rekruttering er en fælles problemstilling
for både FYAM, PLO, DSAM og Danske
Regioner. Projektet udføres derfor bedst
gennem samarbejde og dialog mellem
alle disse aktører.

Når du har udfyldt din profil og foretaget en søgning generes automatisk en
side med rangerede matches - det bedste
match først. Klikker du på et match kommer du ind på en detaljeret beskrivelse af
lægehuset med billeder af praksis og personale samt et kort over lokalområdet”

Budget
Total budget

kr. 216.600,00

Søges total

kr. 216.600,00

Bevilget total

kr. 48.200,00
Budget

Ansøges (KEU reg
M, Reg S, YL, PLO)

kr. 216.600,00

kr. 150.000,00
kr. 150.000,00
kr. 150.000,00

Ansøgt (KEU Reg Sj, Bevilget (KEU Reg H,
H, N)
Sj)
kr. 66.600,00

kr. 48.200,00

1
1.1

Hjemmeside
Honorar til webudvikler og første å

kr. 150.000,00
kr. 150.000,00

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Spørgeskema 6 fokusgrupper med
Tabt arbejdsfortjeneste
Kørsel
Forplejning
Facilitator
Analyse af fokusgrupper
Udvikling af spørgeskema og statis

kr. 63.600,00
kr. 24.000,00
kr. 18.000,00
kr. 3.600,00
kr. 6.000,00
kr. 12.000,00
kr. 20.000,00

kr. 63.600,00
kr. 24.000,00
kr. 18.000,00
kr. 3.600,00
kr. 6.000,00
kr. 12.000,00
kr. 20.000,00

kr. 46.200,00
kr. 18.000,00
kr. 13.500,00
kr. 2.700,00
kr. 4.000,00
kr. 8.000,00
kr. 20.000,00

3
3.1
3.2
3.6

Administration, PR og evaluering
Print
Forsendelse
Evaluering og fremtidig plan

kr. 3.000,00
kr. 1.500,00
kr. 1.500,00
kr. 9.000,00

kr. 3.000,00
kr. 1.500,00
kr. 1.500,00
kr. 9.000,00

kr. 2.000,00
kr. 1.000,00
kr. 1.000,00
kr. 6.000,00

Tidsplan og milepæle

2016

2015
4. kvartal
1)
a)

Hjemmeside færdig
Plan aftales med webudvikler

2)
a)
b)
c)
d)

Spørgeskema færdig
Fokusgrupper
Analyse af fokusgrupper		
Udsendelse af spørgeskema
Endelig analyse og tilpasning

3)
a)
b)
c)
c)
d)
e)

Præsentationer
Præsentation på årsmøde 2015
Præsentation på lægedage
Præsentation på store praksisdag reg. H
Præsentation på store praksisdag reg. Sj
Præsentation på temadage i 5 regioner
Præsentation på årsmøde 2016

4)
a)

Artikler
Nyhedsbreve i prakticus

5)
a)

Evaluering
Evaluering og fremtidig plan

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

