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Til Sundhedsuddannelser, 
 
Nedenfor svar på høring vedrørende 2 pilot-uddannelsesstillinger, som kombinerer hoveduddannelsen i 
Almen medicin, og akutuddannelsen. 
 
Psykiatrien har fortsat en betydelig lægemangel. Senest har omlægningen af forløbene for AP-læger 
reduceret perioden i psykiatrien fra 6 til 5 måneder, hvilket har betydning for både uddannelse af de 
praktiserende læger og for tilrettelæggelse af opgaveløsningen i psykiatrien. 
 
På den baggrund kunne det overvejes også at arbejde med modeller for AKUT-uddannelse, hvor 
psykiatrien ikke inddrages. Det vil også gøre det lettere at foretage en vurdering af, hvilken af de valgte 
pilotmodeller, der skal gøres permanent – med alene en model vil meget allerede i udgangspunktet pege 
på at gøre netop den model permanent. Og som det fremgår nedenfor er vi ikke udelt begejstrede for 
den beskrevne model. 
 
Gennemførelse af pilot-uddannelsesforløbet med den foreslåede AKUT-uddannelse vil yderligere reducere 
perioden i psykiatrien for to af AP-lægerne til 3 måneder. Vi er i den forbindelse betænkelige ved, om 
lægerne på denne korte tid kan opnå de nødvendige kompetencer indenfor psykiatrien. Erfaringen er, at 
det for nogle uddannelsessøgende AP-læger kan være svært nok at lære det nødvendige i psykiatridelen i 
løbet af 6 måneder og denne udfordring forventes ikke reduceret i forbindelse med overgang til ophold på 
5 måneder. Oplægget til pilot-uddannelsesforløbet betyder at Akutlægerne hvad angår psykiatri, får et 
kortere forløb end de almindelige AP-læger. 
 
I henvendelsen af 6. februar er det beskrevet, at ”For at lægerne kan opnå alle de påkrævede 
kompetencer i de korte ansættelser i hhv Gynækologi/Obstetrik og Psykiatri er det nødvendigt, at 
lægerne ikke går i vagt under disse ansættelser.” 
 
Psykiatrien ønsker selv at afgøre hvorvidt lægerne indgår i vagtplanlægningen. Baggrunden er dels at 
deltagelse i vagt – herunder AKUT-opgaver – vil bidrage væsentlig til lægernes uddannelse og at det vil 
få en væsentlig negativ betydning for mulighederne for at tilrettelægge opgaveløsningen, hvis lægerne – 
udover kortere ophold – ikke kan indgå i vagtplanlægningen i psykiatrien. 
 
Det fremgår endvidere af henvendelsen, at ”Det forudsættes, at der ved behov vil være mulighed for 
supervision fra både psykiater og gynækolog under ansættelsen på 
akutafdelingen.” En sådan supervision – som vi ser som en kompensation for det meget korte ophold i 
psykiatrien - vil lægge beslag på netop de lægeressourcer som i forvejen er knappe i psykiatrien. 
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