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Omlægningerne af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin har konsekvenser for flere afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Disse
omlægninger vil ske samtidigt med at hospitalet i forvejen er i gang
med store organisatoriske omlægninger i forbindelse med etablering
af Fælles akut afdeling og udflytning til AUH under fælles tag.
Det er derfor nødvendigt for hospitalet, at der i omlægningerne i uddannelsesstillinger indbygges en stor grad af fleksibilitet. Herunder
fleksibilitet til i samarbejde med Roar Mågaard, PKL for almen medicin, at afvige fra de overordnede forløb på en måde, der spreder uddannelsesopgaven over længere tid. For eksempel ved ikke at følge
den indstillede rækkefølge for hospitalsansættelser internt på AUH i
en overgangsperiode (lade nogle forløb starte i Fælles Akut afdeling i
stedet for at slutte her). Dette ville forlænge overgangsperioden i
forhold til den, der er skitseret i høringsbrevet, men samtidig sikre, at
der ikke kommer flere læger i den enkelte afdeling end denne har
mulighed for at uddanne. Det endelige antal læger, som uddannes vil
naturligvis være det samme.
Det er forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser for den
enkelte afdeling, og dermed også for hospitalet, at skulle afvikle en
”pukkel” med mindre reglen om medfinansiering på 2/3 af lønudgiften
fraviges. Vi kan desværre ikke af det fremsendte se, hvordan den
økonomiske kompensation er beregnet og må derfor tage forbehold
for denne del af indstillingen.
Det er fremsendt detaljeret plan for omlægningen, hvad angår afdelingerne P, Y, og Fælles Akut afdeling, mens dette ikke er tilfældet for
afdeling A. Der er behov for, at der tillige fremsendes plan for omstillingerne på afdeling A.
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Gynækologisk afdeling Y:
Det fremgår af fremsendte at afdelingen i en længere periode vil have
ansvar for uddannelse af 10 almen medicinske hoveduddannelseslæger. Det har tidligere været fremført af afdelingen, at denne ikke har
uddannelseskapacitet til dette, hvorfor AUH jvf ovenstående overordnede betragtning vil have behov for at fordele den ”pukkel”, der opstår som følge af omlægningen over en længere periode. Dette primært for at sikre, at de, der ansættes på afdelingen opnår den bedste uddannelse.
Det fremgår at finansieringen af ”pukkel-afviklingen” skal ske ved en
intern fordeling på AUH.
Pædiatrisk afdeling A:
Det er ikke muligt, at se den konkrete fordeling af uddannelseslæger
over tid på det fremsendte. Afdelingen har angivet at den er i stand
til i en periode, at uddanne et større antal H-læger i almen medicin
end de 9, som afdelingen normalt uddanner.
Der er fremsendt en oversigt over den regionale medfinansiering til
pukkelafviklingen opgjort i måneder/år. Det er vanskeligt at forholde
sig til dette, fordi den konkrete fordeling ikke er medsendt.
På AUH vil vi gerne medvirke til at omlægningen i specialet Almen
medicin sker så smidigt som muligt, og vil derfor i dialog med specialets postgraduate kliniske lektor, Roar Mågaard og de involverede
afdelinger finde frem til den mest optimale fordeling af lægerne –
med størst mulig hensyntagen til de uddannelsessøgende lægers uddannelse – men også hensyntagen til afdelingernes uddannelsespotentiale.
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