Partnerskabsklinikken udgør et vigtigt bidrag til almen praksis. Med partnerskabsklinikken sikrer vi lægedækning til patienter, i lægedækningstruede områder, og gode arbejdsrammer for de
speciallæger i almen medicin, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Vi er heldigvis ikke alene om at vurdere partnerskabsklinikkens bidrag til almen praksis. Nedenfor har vi
samlet en række argumenter, for partnerskabsklinikken, fra uvildige instanser. Instanser som alle ser fordele i den fleksible og stærke løsning partnerskabsklinikken udgør.

Ekstern aktører

Argumenter for partnerskabsklinikken

Løsning

”Det er ikke alle, der har lyst til at købe egen praksis og slå sig ned og få hele sin livskarriere et bestemt sted i landet. Meget i samfundet og vores
familiemønstre har ændret sig, og nogle læger vil gerne arbejde i almen praksis, men i en ny form for ansættelse.”
Camilla Hersom, Formand for Danske Patienter. Berlingske, 1. september 2018

”For patienter og pårørende er lægens organisatoriske tilhørsforhold ikke af afgørende betydning. Det, der betyder noget for brugerne, er at den
samlede praksissektor udvikler sig i en retning, som giver dem værdi og kvalitet i behandlingen.”
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Danske Patienter: ALMEN PRAKSIS – en del af det samlede sundhedsvæsen, december 2018

”Det er mere attraktivt at drive lægepraksis i nogle dele af landet end andre, og partnerskabsklinikkerne kan være en måde at få gjort noget ved
lægemanglen i de dele af landet, hvor der er for få læger.”
Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi hos VIVE. Tv2.dk, 17. september 2020

”Hvis man mener, at klinikejerskab bør være den eneste organisatoriske og økonomiske ramme omkring at yde almen lægehjælp i primærsektoren,
så vil man udelukkende fokusere på, hvad der skal til, for at tvivlerne og nej-sigerne skifter mening og vil eje en praksis. Men hvis man er mere
optaget af at sikre almen lægehjælp af høj kvalitet til alle danskere, så skal man fokusere på, hvad der skal til for at en stor del af de 38 procent
ender med at yde almen lægehjælp i primærsektoren – under en eller anden form: Det kan være attraktive og varige ansættelser – også på
seniorniveau – i almen praksis, i klinikker eller i kombinationsstilling mellem primær og sekundærsektor.”
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Sidsel Vinge, Projektchef hos VIVE, cand.merc., ph.d.: Hvad nu hvis morgendagens almenmedicinere også vælger hospitalerne til?, 10. november 2020

”De strukturelle og lovgivningsmæssige rammer bør i højere grad ligestilles de forskellige former for almen praksis, således at der kan ske et
samarbejde til gavn for patienterne. Der bør fokuseres på patientens tarv og ikke på hvem der løser opgaven.”
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Evalueringsrapport Region Sjælland, marts 2018

I år 2018 lavede Yngre Læger en spørgeundersøgelse, hvor det fremgår at flere yngre almenmedicinere med stor sandsynlighed vil søge over i
klinikker som vores og ikke selv eje en PLO-klinik. Denne udvikling ser vi allerede så småt nu, hvorfor antallet af vores klinikker stiger i alle fem
regioner.
- 69 procent af de yngre almenmedicinere kan i høj eller nogen grad godt se sig selv arbejde i en praksis uden selv at være ejer.
- 66 procent bekymrer sig om at imødekomme krav om mere omfattende dokumentation af kvaliteten indenfor almen praksis.
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Yngre Læger: Fremtidens arbejdsmarked for almen medicin. Yngre almen medicineres ønsker til fremtidig beskæftigelse, Oktober 2018

”Andelen af moderat udbrændte alment praktiserende læger er steget fra 24% i 2004 til 26% i 2012 og til 38% i 2016. Andelen af alment
praktiserende læger, som også lever op til kriterierne for alvorlig grad af udbrændthed, var 3% i 2004 og omtrent fordoblet til 5% i 2012 og igen
næsten fordoblet til 11% i 2016. [..] 11,4 procent af adspurgte praktiserende læger angiver, at deres arbejdsbelastning næsten altid eller ofte er så
stor, at det går ud over den faglige kvalitet.”
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Forskningsenheden for Almen Praksis: Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed, oktober 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betegner i 2018 marked for almen praksis, som et ikke velfungerende marked, idet der foreligger love som
begrænser konkurrencen.
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencevenlig regulering kan styrke vækst og innovation, 2018

”The list system in Danish general practice means that GPs do not have to compete for patients. Such a system provides little incentive for GPs to
do anything extra such as offer longer opening hours, adopt the role of case manager, or to spend time engaging in preventive health activities.”
Forde I., Nader C., Socha Dietrich K., Oderkirk J., and Colombo F. (2016). OECD: PRIMARY CARE REVIEW OF DENMARK.
Nordic Medicare, kommunikation- og presseafdeling, april 2021
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