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ALMEN PRAKSIS
PLO beklager, at 750 almene medicinere arbejder på hospitaler og i psykiatrien, mens
lægerne mangler stadigt flere steder i landet. Det er på tide at nytænke området og skabe
mulighed for andre konstruktioner end 40 års stavnsbinding som selvstændigt
erhvervsdrivende for offentlige midler.
Almene medicinere, som ønsker at sidde i egen praksis det meste af livet, og som tager
borgerne og sin rolle og udvikling alvorligt, kan fint fortsætte det gode arbejde. Men at
mange almene medicinere ikke vil binde sig livslangt til det samme job og sted, men som
andre gerne vil have frihed til at ændre retning og lade andre faktorer afgøre, hvor og i
hvilke stillinger man udvikler sig, burde være et vink med en vognstang. Det er formentlig
kun begyndelsen, hvorfor der må tænkes i langt mere fleksible alternativer, inden almen
praksis med mange lægers pensionering går ind i den terminale fase.
Fordi det ikke var muligt at besætte to ledige kapaciteter på Bornholm, oprettede regionen
en almen praksis på hospitalet, der hurtigt blev en succes. Det forlyder, at de almene
medicinere hellere vil være ansat her end hos Falck eller andet privat firma, som regionen
med nuværende lov kan blive tvunget til at erstatte den velfungerende praksis med, fordi
en borgerlig regering indførte, at almen praksis skal udbydes (læs Falck), inden regionerne
må oprette en varig praksis. Lægerne vil åbenbart også hellere være ansat på regionens
praksis end nedsætte sig som selvstændigt erhvervsdrivende og stavnsbinde sig de næste
40 år, der bekræfter behovet for fleksible muligheder.
PLO bør sammen med regionerne arbejde for en ændret lovgivning, så regionerne kan
oprette almene praksis, når det viser sig umuligt at afhænde kapaciteterne til PLO's
medlemmer. Borgerne er ret ligeglade med, om lægen er selvstændig eller regionalt ansat,
bare kvaliteten og tilliden er i orden.
Regionale praksis burde for borgernes ve og vel være i PLO's interesse, frem for at stadig
flere overtages af private firmaer, der ikke har området som kerneopgave. Det vil glæde,
hvis PLO vil indgå konstruktivt for at finde nye modeller, som fremtidens almene
medicinere vil efterspørge, og som opfylder borgernes mere end PLO's behov.
"»Borgerne er ret ligeglade med, om lægen er selvstændig eller regionalt ansat"
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