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EFTERUDDANNELSESPOLITIK

Vision
Efteruddannelsen for almen praksis skal understøtte en høj almenmedicinsk faglighed
blandt læger og personale med fokus på såvel biomedicinske som relationelle kompetencer. Efteruddannelsen skal derudover sikre trivsel for lægerne og deres personale. Efteruddannelsen skal således medvirke til at fastholde og udvikle arbejdsglæden i almen
praksis.
Efteruddannelsen for almen praksis skal være til gavn for patienterne ved at sikre, at såvel
de praktiserende læger som personalet er fagligt kompetente. At de kan finde og behandle de syge, og lade de raske forblive raske. Efteruddannelse skal samtidig understøtte
lægernes prioritering af såvel den overordnede, som den konkrete behandlingsindsats.
Efteruddannelsen skal understøtte WONCAs beskrivelse af den almenmedicinske faglighed, og dermed have særligt fokus på:

-

-

-

-

At den enkelte læge tilegner sig og vedligeholder et højt fagligt niveau inden for hele bredden af faget almen medicin og bevarer sit faglige engagement med vilje til forsat udvikling af kompetencer og virke i almen
praksis.
At den enkelte læge løbende vedligeholder og udvikler indsigten i nye diagnostiske og behandlingsmæssige metoder på baggrund af den biomedicinske forskning og udvikling.
At den enkelte læge på baggrund af konsultationsprocessen kan arbejde
personcentreret og kan skabe en god og kontinuerlig læge-patient-relation og en dialog, der fremmer sundhed hos den enkelte patient.
At den enkelte læge kan varetage ansvaret for den samlede og vedvarende behandling af patienten, så kontinuitet og helhedssyn sikres, særligt når patienterne har kroniske og eller flere forskellige helbredsmæssige problemer.
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-

At den enkelte læge kan tage ansvar lokalt, tværfagligt og tværsektorielt
og kan sikre relevant brug af ressourcer i egen praksis og i et samspil med
det øvrige sundhedsvæsen.

Tæt på praksis
Der skal være en tæt sammenhæng mellem efteruddannelse og den daglige praksis. Det
er således vigtigt, at alle efteruddannelsesaktiviteter er tilrettelagt på en sådan måde, at
det er nemt og hurtigt at løfte det faglige niveau i den daglige praksis og i forhold til de
behov, der er i mødet med patienterne og det øvrige sundhedsvæsen.
Udover en sammenhæng i efteruddannelsen for de enkelte praktiserende læger, er det
også afgørende at udvikle kompetencerne i klinikkerne som helhed. Personalet i almen
praksis skal således også understøttes i deres almenmedicinske faglige udvikling, særligt
fordi praksispersonalet ikke har en grunduddannelse i almen medicin.
Efteruddannelsen skal endvidere understøtte en mere effektiv organisering og ledelse af
de enkelte klinikker. Dette såvel i forhold til den interne organisering og ledelse af den
enkelte klinik, som eksternt i forhold til samarbejdet med eksempelvis sygehuse og kommuner.
Endelig skal lægerne og personalets kompetencer kunne understøtte hinanden i den enkelte praksis og på tværs af praksis i et lokalområde.
Sammenhængende efteruddannelse
Lægernes kompetenceprofiler er forskellige. De praktiserende lægers efteruddannelse skal
derfor indrettes efter deres forskellige behov og udgangspunkter. Efteruddannelsen skal
tilbyde forskellige former for aktiviteter, der kan understøtte hinanden, og som er vigtige
for såvel den enkeltes, som for standens samlede faglige udvikling. Dette skal ske gennem forskellige former for efteruddannelsesaktiviteter, der indeholder følgende hovedelementer:

-

-

-

En individuel selvvalgt efteruddannelse indenfor emner, der er særligt relevante for den enkelte læge på baggrund patientpopulation, praksisform
og individuelle behov.
En gruppebaseret lokalt forankret efteruddannelse, der kan skabe et
stærkt og kompetent fagligt fællesskab tæt på den enkeltes praksis. Aktiviteter som i høj grad er baseret på en kollegial tillid, støtte og fælles udvikling, der styrker det kollegiale samarbejde og videndeling, samt minimerer uhensigtsmæssigheder i den enkeltes fagligt virke.
En kollektiv systematisk efteruddannelse indenfor temaer, der er relevante for alle læger i deres daglige virke i almen praksis.
En efteruddannelse indenfor aktuelle temaer, som der er særligt behov
for bliver løftet.
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Økonomi
For lægernes efteruddannelse er det særligt vigtigt, at de fire ovennævnte former for efteruddannelse sidestilles - også i økonomisk henseende – eftersom de fagligt er lige vigtige.
Efteruddannelsen for såvel lægerne som personalet skal understøttes gennem en overenskomstaftalt tilskudsordning, hvor læger og personale kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter såvel i
som udenfor den enkelte praksis.
PLO Efteruddannelse
For at sikre et tilstrækkeligt stort og kvalificeret udbud af almen medicinsk efteruddannelse skal PLO indtage en aktiv rolle i tilrettelæggelsen og udbuddet af den efteruddannelse, der måtte være behov for. PLO-E skal ikke alene sikre den rette kapacitet og faglige
niveau, men skal også være et videncenter for almenmedicinsk efteruddannelse.

