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Min baggrund

Cand. med. fra Aarhus Universitet, januar 2008
Speciallæge i gynækologi og obstetrik, januar 2015

Afdelingslæge, Onkologisk gynækologisk team
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

PhD studerende på Aalborg Universitet / Klinisk Institut 2015 -

Formand for Yngre Læger i Region Nordjylland 2009 - 2011
Næstformand for Yngre Læger i Region Nordjylland 2014 -

Formand for Lægeforeningen Nordjylland 2015 -



Hvad optager danskerne?



Den demografiske udvikling



Mange aktører i Sundhedsvæsenet



Mange holdninger til Sundhedsvæsenet



Mange holdninger til Sundhedsvæsenet



Hvem har ansvaret i Sundhedsvæsenet



Hvem får ansvaret i Sundhedsvæsenet



Rygning og cigaretpriser



Centralisering versus nærhedKvalitet versus nærhed



Kvalitet versus nærhed

Høj kvalitet i 
patientbehandlingen

Høj effektivitet

Specialister med højt 
behandlingsvolumen

Store sygehuse

Nærhedsprincippet

Tryghed i 
lokalsamfundet

Små, lokale sygehuse

Velfungerende 
præhospitalt beredskab



Regionale og kommunale sundhedstilbud



Regionale og kommunale sundhedstilbud



Mest mulig sundhed af højest mulige kvalitet for skattepengene!
Hvad skal ligge på hvilket niveau? 
Færre matrikler, færre vagtberedskaber, færre vikarer!
Overbelægning er ineffektivt - dårligt for patienter og personalet!

Økonomi



Økonomi

Besparelser på læger, spl. 
anæstesi- og OP personale

Lav produktivitet på OP med
udskudte operationer og 
aflysninger

Tab af yderligere ressourcer
til andre aktører grundet 
udrednings- og behandlingsret   Behov for nye besparelser



Rekruttering

Attraktive arbejdspladser med godt arbejdsmiljø

Mulighed for forskning og efteruddannelse

Mulighed for kombinationsstillinger (geografi og forskning)

Løn og vilkår



Kønsfordelingen er 60/40 på medicinstudiet



Kønsfordelingen er 50/50 blandt alle læger som helhed



Kønsfordelingen er 40/60 blandt speciallæger… lidt endnu



Hvor hurtigt bliver man speciallæge?

Turnus > KBU

Fremdriftsreform

Karakterbonus for 
hurtig studiestart

Hoveduddannelses-
blokke á 4-5 år

4 / 5 / 6 år reglen



Hvor hurtigt bliver man speciallæge?



Der er skruet op for tempoet…
MASSIVT politisk fokus på antallet af læger / speciallæger



Unge speciallæger



Aldersfordelingen blandt speciallægerne



Unge versus ældre speciallæger



Perspektiv 

»Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 
respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. 
De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine 
forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene overkors og 
tyranniserer lærerne«.

Sokrates, 450 år før vor tidsregning



Kald eller lønmodtagerkultur?



Lægestandens sammensætning ændrer sig
…men hvad med lægens rolle i samfundet?



Paternalistisk, autoritær lægerolle

”Lægen ved bedst” tilgang

Ingen eller meget få spørgsmål til lægens beslutninger

Patienter med meget lidt indsigt i emnet 

Ansvaret ligger hos lægen



Lægen som facilitator eller gate keeper

Patient empowerment

Shared decision making

Patienterne har meget ofte læst på emnet og kender både muligheder og ’rettigheder’

Stiller spørgsmålstegn ved lægens beslutning

Ansvaret ligger (også) hos patienten



Den blide paternalisme

Er patienten klar til det ansvar?

Er det fair?

Bør vi guide patienten?

Ofte efterspørger patienten vores faglige holdning

Ansvaret er fælles



Troværdighed

DANSKERNES SYN PÅ FAGGRUPPERS TROVÆRDIGHED
1. Jordemødre 4,13.
2. Sygeplejersker 3,98.
3. Dommere 3,92.
4. Læger 3,89.
5. Politibetjente 3,75.
6. Fysioterapeuter 3,67.
7. Præster 3,56.
8. Soldater 3,56.
9. Tandlæger 3,50.
10. Skolelærere 3,43.
11. Hjemmehjælpere 3,42.
12. Pædagoger 3,38.
13. Landmænd 3,29.
14. Buschauffører 3,28.



…men samtidig en generel mistro til læger (og evidens) i visse kredse



…men samtidig en generel mistro til læger (og evidens) i visse kredse



…måske en generel tendens i det postfaktuelle samfund?


