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Afsæt:
Antallet af patienter i både voksen- og børne- og ungepsykiat rien er stigende.
Lægeforeningen Hovedstaden ser derfor et behov for, at sikre rekruttering og
fastholdelse af speciallæger indenfor begge specialer. Endvidere bør alle
psykiatriske patienter i Region Hovedstaden fortsat være sikret effektiv og
evidensbaseret behandling. En forudsætning herfor er, at prioritere stærke
forskningsmiljøer, der kan tiltrække og fastholde flere læger til psykiatrien og
børne- og ungdomspsyki atrien i Region Hovedstaden.
En oplagt vej til at hæve kvaliteten af behandlingen, styrke den kliniske forskning
og tiltrække læger med interesse i at forske, er ved dedikeret forskningstid.
Dedikeret forskningstid kendes især fra såkaldte delestillinger, hvor lægen i sin
kliniske stilling kan forske og behandle patienter på en og samme tid. Et
nøgleelement er her den løbende patientkontakt. Den indsigt, som læger opbygger i
mødet med patienterne, kan føde direkte ind til relevante forskningsspørgsmål. Lige
så vigtigt er det, at nye afgørende forskningsresultat er efterprøves og udbredes i
klinikken.
En anden vej til at hæve kvaliteten i behandlingen er ved at frigøre tid til
speciallægeopgaver via overdragelse af administrative opgaver. I en survey,
Lægeforeningen foretog i 20181 , vurderede psykiatere ansat på sygehuse i Region
Hovedstaden, at de brugte mellem 20-30 % af deres arbejdstid på administrative
opgaver, som lægesekretærer med fordel kunne varetage. Det bør her noteres, at
frigørelse af speciallægernes tid også vil give bedre mulighed for uddannelse af
fremtidens speciallæger i psykiatri.
Forslag
Lægeforeningen Hovedstaden foreslår følgende prioritering for at styrke
behandlingskvaliteten, vidensmiljøerne og at fastholde speciallæger i psykiatrien:
1.

1
2

Region Hovedstaden øger antallet af lægelige delestillinger med 10, så
koblingen mellem universitetsforskning og klinisk praksis styrkes til gavn
for de psykiatriske patienter i regionen. Økonomisk investering: 8 mio.
kr. 2

Se side 18 i Lægeforeningens psykiatriudspil ”Styrk psykiatrien nu” fra 2018. Link her.
Se nærmere løntrin på https://www.laeger.dk/overlaegers-loen

2.

Region Hovedstaden frigiver speciallægetid ved at øge antallet af
lægesekretærer i psykiatrien på tværs af de to specialer med 10 årsværk.
Økonomisk investering: 4 mio. kr. 3

Lægeforeningen Hovedstaden forventer, at begge forslag bidrager positivt til
rekruttering og fastholdelse af kompetent personale til gavn for patienter.
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Se forskellige løntrin her: http://www.e-pages.dk/hk/2359/html5/
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