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Tak for muligheden for at give en tilbagemelding til praksisplanen Almen Praksis region
Midtjylland. Vi ser positivt på målsætningen om at sikre borgernes lige adgang læge med fokus på
en kontinuerlig tilknytning til fast læge.
Vi har dog følgende kommentarer, som ikke tilstrækkeligt er medinddraget i høringssplanen.
Vi bemærker, at den grundlæggende ide i planen er, at det er ny-uddannede speciallæger i Almen
Medicin, der skal varetage lægedækning i såkaldt geografisk u-attraktive områder. De nyuddannede speciallæger kan være sværere at rykke, som der bliver nævnt. Men bør ikke være den
eneste gruppe, der kan indgå i varetagelse af lægedækning i hele regionen. Der mangler
overvejelser om hvordan man beholder senior-praktiserende læge i geografisk u-attraktive områder
og incitamenter til at flytte senior-praktiserende læger fra geografisk attraktive områder til de uattraktive områder herunder brugen af satellitpraksis. Vi mener ikke, at de yngre læger kan eller
skal varetage opgaven alene. Vi bemærker, at der ikke har været kommende eller nyuddannede
speciallæger i Almen Medicin med i udarbejdelsen af høringssforslaget.
Risikoen for at binde sig økonomisk og flytte geografisk til et u-attraktivt område er stor for yngre
læger. Såfremt det ikke går arbejds- og familiemæssigt står man med en økonomisk udfordring
såfremt man skal sælge igen. Dette kan få mange til at fravælge at købe sig ind i første omgang for
at undgå at blive fastlåst i en sådan situation. I samme ombæring er der også risiko for ekstra øget
vagthyppighed i u-attraktive områder. Der mangler overvejelser, hvordan disse problematikker kan
imødekommes.
Muligheden for delepraksis giver speciallæger mulighed for at øge kvaliteten af faget i form af
forskning, undervisning og lign.. Disse muligheder bør ikke begrænses, men udvides for at øge
kvaliteten generelt så forskningen og undervisningen kan fortsætte i tæt kontakt til den kliniske
hverdag.
Andre bemærkninger i stikordsform:
•
•

Manglende mulighed for at kombinere geografisk u-attraktive arbejdspladser med en
geografisk attraktiv bolig, for eksempel at noget af transporttiden bliver til arbejdstid.
Flytning af tutorlæger til geografisk u-attraktive områder vil have en negativ effekt på
tiltrækning af yngre læger til Almen medicin som speciale. Der er i stedet et behov for
fortsat at støtte og udvikle de gode uddannelseskapaciteter samt finde og optimere de mere
uhensigtsmæssig beliggende praksis i hele regionen.

Vi ser frem til fortsat fælles udvikling af Almen praksis som speciale og ser gerne muligheden for at
medvirke i arbejdet fremover.
Venlig hilsen
yngre almen medicinere i Region Midt via FTR.
Søren Lücking

