Høringssvar til Praksisplanen for Region Midtjylland, september 2016.
De almenmedicinsk uddannelseskoordinatorer har diskuteret indholdet af praksisplanen og
har følgende kommentarer:
Under afsnittet om lægedækning foreslås, at tutorpraksisfordelingen tilpasses under
hensyntagen til behovet for at sikre tilknytning og kendskab til de områder i regionen, som
potentielt er lægedækningstruede
Det er vigtigt, at så mange uddannelseslæger som muligt får mulighed for at få kendskab til
praksislivet i de lægedækningstruede områder, men vi mener ikke, at en placering af flere
uddannelsesstillinger i disse områder alene vil sikre en bedre lægedækning, måske
tværtimod.
Generelt ved vi fra undersøgelser, at:
- De fleste unge læger har flere specialer, de potentielt kunne tænke sig at gå ind i.
- Den geografiske placering af uddannelsesstillingen har stor betydning for, om man
søger en stilling, men det er ikke den eneste parameter.
- Uddannelsesmiljø og specialets kultur har stor betydning, når yngre læger skal vælge
mellem forskellige specialer, hvis faglige indhold de finder interessant.
Det virker stærkt demotiverende på de unge læger, hvis de føler sig alene som en ressource
for produktionen uden passende hensyntagen til det uddannelsesmæssige indhold i
ansættelsen.
Vi har, i modsætning til andre regioner, allerede en skæv fordeling af uddannelsespladserne,
så der i forhold til tutorkapacitet og befolkningstal placeres flere uddannelsesstillinger i den
midterste og vestlige del af regionen, sammenlignet med den østlige del.
Vi har i de senere år haft svært ved at besætte alle de introduktions- og
hoveduddannelsesstillinger, der bliver opslået. Ikke fordi, der ikke er ansøgere nok, men fordi
mange af ansøgerne udelukkende ønsker uddannelsesstillinger i den østlige del af regionen,
så vi ved hvert opslag afviser et stort antal ansøgere samtidig med, at vi har ubesatte stillinger
i Vestjylland, Djursland og Viborg/Skive-området. En del af disse læger vælger at gå ind i
andre specialer, når de har prøvet et par gange og ikke fået en stilling, de ønsker.
Men det er ikke sort alt sammen: Der er en del af de yngre læger, som er villige til at
transportere sig længere, eller endda flytte, hvis de kan se, at det vil give dem bedre forhold
for uddannelse og karriere. Forum for Yngre Almenmedicinere i DSAM (FYAM) er ved at
udarbejde et værktøj (Praksis Match), som giver uddannelseslægerne bedre indblik i, hvilke
muligheder den enkelte tutorpraksis kan tilbyde og forhåbentlig bidrage til, at deres valg vil
blive betinget af andet end geografi.
Vi vil derfor opfordre til, at man i rekrutteringsøjemed arbejder for
- at sikre en større søgning til specialet som helhed
- at forbedre uddannelsesmiljøet og få fortalt om de gode forhold, der allerede
findes.
- at hjælpe de unge læger med at løse de familiemæssige problemer, det
medfører at skulle flytte til et nyt område.
- at arbejde med andre positive incitamenter for uddannelseslægerne til at søge
til de lægedækningstruede områder.
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