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Misforståelse	  på	  misforståelse	  
Konklusionen	  er	  klar:	  det	  må	  være	  en	  misforståelse!	  Regeringen	  med	  sundhedsminister	  
Astrid	  Krag	  (AK)	  og	  Danske	  Regioner	  (DR)	  må	  have	  misforstået	  realiteten	  i	  almen	  praksis.	  De	  
vælger	  gang	  på	  gang	  at	  basere	  deres	  vurdering	  på	  en	  OECD	  rapport,	  som	  fra	  flere	  sider	  er	  
blevet	  kritiseret	  for	  at	  gøre	  lige	  præcis	  hvad	  AK	  ønsker:	  at	  diskutere	  almen	  praksis	  uden	  
inddragelse	  af	  de	  praktiserende	  læger.	  OECD	  har	  interviewet	  embedsværket	  og	  de	  offentlige	  
institutioner	  men	  ikke	  inddraget	  nogen	  af	  de	  relevante	  parter,	  som	  arbejder	  med	  
kvalitetsudvikling	  i	  almen	  praksis.	  At	  gentage	  konklusionerne	  fra	  en	  sådan	  rapport	  gør	  den	  
ikke	  mere	  valid.	  	  

Misforståelse	  må	  det	  være,	  hvis	  AK	  og	  regionerne	  regner	  med	  at	  de	  yngre	  læger	  står	  i	  kø	  for	  at	  
overtage	  de	  ledige	  ydernumre	  efter	  vores	  ældre	  kollegaer.	  Vi	  står	  last	  og	  brast	  med	  vores	  
tutorer	  og	  har	  brug	  for	  dem	  i	  dette	  generationsskifte,	  som	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  helt	  essentiel	  
for	  videreførelse	  af	  det	  sundhedssystem	  vi	  kender	  og	  værdsætter	  så	  højt.	  	  Lysten	  til	  at	  købe	  
sig	  ind	  i	  almen	  praksis	  er	  ifølge	  seneste	  undersøgelse	  fra	  Forummet	  for	  Yngre	  Almen	  
Medicinere	  (FYAM)	  nemlig	  faldet	  fra	  93	  til	  31	  %.	  	  

Misforståelser	  er	  det,	  hvis	  I	  tror	  vi	  vil	  rejse	  fra	  Danmark	  og	  bruge	  vores	  uddannelse	  i	  udlandet,	  
blot	  fordi	  vi	  er	  en	  forkælet	  generation	  af	  utaknemlige	  unge.	  Faktum	  er	  at	  hver	  5.	  af	  de	  
kommende	  praktiserende	  læger	  vil	  rejse	  til	  de	  øvrige	  skandinaviske	  lande,	  hvor	  der	  er	  mindst	  
lige	  så	  meget	  brug	  for	  os	  og	  hvor	  vores	  hjælp	  helt	  sikkert	  vil	  blive	  værdsat.	  Begrundelsen	  vil	  
være	  manglende	  indflydelse	  på	  vores	  arbejdsvilkår,	  mistænkeliggørelse	  af	  vores	  integritet	  og	  
klare	  brud	  på	  tavshedspligten,	  som	  alle	  er	  dele	  af	  det	  nuværende	  lovforslag.	  

Misforståelse	  må	  det	  være	  at	  PLO	  står	  for	  Praktiserende	  Lægers	  Befrielsesfront,	  siden	  de	  er	  
kommet	  på	  regeringens	  liste	  over	  mulige	  uønskede	  forhandlingsparter.	  Men	  misforstå	  mig	  
ikke,	  når	  jeg	  fortsætter	  den	  krigeriske	  retorik:	  vi	  følger	  og	  støtter	  kaptajn	  Dibbern	  hele	  vejen	  i	  
dette	  vigtige	  slag	  om	  almen	  praksis	  i	  Danmark.	  Det	  er	  patienternes	  sundhedstilstand,	  de	  yngre	  
lægers	  kommende	  arbejdsplads	  og	  hjørnestenen	  i	  det	  danske	  sundhedsvæsen	  vi	  kæmper	  for!	  	  
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