Kriterie 7 – Faglige kvalifikationer
Beskrivelse
Dette kriterie omhandler ansøgers faglige kvalifikationer for at kunne virke som
praktiserende læge, og har til formål at fremme kvaliteten i lægebehandlingen. En vurdering
af ansøgers faglige kvalifikationer vil kunne omfatte uddannelse og kurser.
Der er generel enighed i udvalget om at almen praksis skal tilbyde patienterne en høj faglig
kvalitet. Dette sikres primært gennem speciallægeuddannelsen. Udvalget anser det ikke for
hensigtsmæssigt for hverken ligheden i sundhed eller rekrutteringen til specialet at lægge
vægt på faglige kvalifikationer i forbindelse med salg af ydernumre til trods for at dette
vurderes at understøtte et sagligt hensyn.
Juridisk vurdering
At vægte ansøgere efter faglige kvalifikationer, opnået igennem relevant (efter)uddannelse
og praksiserfaring, vurderes at understøtter et sagligt hensyn, i forhold til at tilbyde den
bedst mulige behandling for patienterne.
På ansøgningstidspunktet er det muligt at vurdere den konkrete ansøgers kvalifikationer,
samt kvalifikationerne for en eventuel læge, som påtænkes ansat i kapaciteten, under
forudsætning af, at denne er kendt på ansøgningstidspunktet.
En gennemsigtig evaluering af kriteriet kræver, at der tages stilling til en prioritering
mellem, hvilke relevante faglige kvalifikationer, der vægtes højere end andre.
Kriteriet er kun muligt at håndhæve inden for rammerne af overenskomsten, hvorfor det
udelukkende kan håndhæves, at ansøger er speciallæge i almen medicin.
PLO-Midtjyllands vurdering
Overordnet set finder PLO-M ikke at kriteriet støtter op om det formål som er ønsket i
relation til en ny annonceringsmodel.
PLO-M vurderer samtidig ikke at kriteriet er ét der understøtter kvaliteten – en speciallæge
der har været meget omkring, er ikke nødvendigvis bedre. Det vil være misvisende og heller
ikke muligt at pointgive efter hvilken type / hvor meget efteruddannelse man har, eller hvor
man har arbejdet siden opnåelse af specialiteten.
Der er speciallæger i almen medicin og så er der speciallæger i almen medicin, intet andet
og såfremt en ansøger opfylder OK § 11, stk. 1 1 i relation til det faglige aspekt, så mener
PLO-M ikke der kan kræves yderligere.
Kommunale repræsentanters vurdering
De kommunale repræsentanter har svært ved at se, hvordan kriteriet kan komme til at
fungere ifm. med salg af ydernumre. Faglighed og udvikling er vigtige elementer for at
patienterne kan møde fagligt dygtige og opdaterede læger, men sikring af dette skal foregå
andre steder end i en salgssituation. Der stilles spørgsmålstegn ved nytten af kriteriet, og
hvordan skal det afgøres, hvem der er den bedst egnede kandidat.
OK § 11, stk. 1: Ret til at påtage sig praksis iht. denne overenskomst har læger, der har
Sundhedsstyrelsens tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin.
1

FYAM repræsentanters vurdering
At vægte kompetencer opnået efter opnåelse af speciallægeanerkendelse, vurderes at være
unødvendig, da det ikke skaber garanti for bedre kvalitet.
Alle speciallæger har den samme brede uddannelse med garanti for vi er veluddannede og
dygtige. Som nyuddannet speciallæge viser undersøgelser fra FYAM at mange nedsætter sig
med det samme i praksis. De nyuddannede speciallæger vil gerne nedsætte sig hurtigt i
deres drømmejob.
Kriteriet vil give udfordringer - hvem er dygtigst? - en nyuddannet med fuld opdateret viden,
nylig kontakt til sekundærsektor eller en læge gennem 10 år der har arbejdet 3 år i Norge,
vikariater i 5 forskellige praksisser i landet? De er begge dygtige og de er dygtige på
forskellige måder. Alle speciallæger er i kraft af dét at være forskellige mennesker også
forskellige speciallæger. Én ting der er sikkert er, at de alle har gennemgået en lang og
grundig uddannelse af høj kvalitet
Et andet aspekt som absolut ikke vil gavne den aktuelle situation i Danmark er en risiko for
at nyuddannede speciallæger søger Ph.d., vikariater diverse steder i håb om at kvalificere
sig efter et sådan kriterium. Det vil helt åbenlyst forværre den eksisterende meget kritiske
lægemangel vi har.
Uddannelseskoordinators vurdering
Uddannelseskoordinator mener, at vurderinger af den faglige kvalitet i almen praksis hører
hjemme i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vurdering af faglige kvalifikationer er
uhensigtsmæssigt i forbindelse med salg af ydernumre, da det kan risikere at hæmme
rekrutteringen og nedsættelserne i almen praksis, hvis man som nyuddannet speciallæge
ikke betragtes som værende på lige niveau med mere erfarne speciallæger. Dette strider
mod strategien om at få de unge læger til at etablere sig som praktiserende læger.
Ligeledes kan det være umuligt reelt at afgøre, hvilken erfaring der vægter højere end
anden. F.eks. om et kommunikationskursus vægter højere eller lavere end et
kardiologikursus.
Administrationens vurdering
En læge med flere års relevant erfaring og efteruddannelse må kunne forventes at yde en
velkvalificeret behandling. En nyligt uddannet læge, der er opdateret med den nyeste faglige
viden fra studierne, må ligeledes forventes at kunne yde en velkvalificeret behandling.
Kriteriet kræver en værdisætningen af erfaring, uddannelse og efteruddannelse, som synes
at være vanskelig.

