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«DESTINATION GP»

NOV 2017



Gode rollemodeler og påvirkning fra medstudenter svært viktig

Klinisk erfaring har stor betydning

Trenger endre måten vi tenker om utdanning

Trenger godt beskrivende og informativt bilde av dagens og fremtidens

allmennpraksis

Påvirkning skjer utenfor “fag og læring” også

«DESTINATION GP» 
NOV 2017



TRENGER ERFARE 

DET GODE LEGELIV

PÅ LANDET



NSDM TOK EN TUR TIL SKOTTLAND OG CHARLIE  PÅ ORKNØYENE

Primary Care Lead GP, Orkney



ORKNEY

∙En lege på hver øy – faste videokonferansemøter mellom kolleger

∙Ekstra avspasering/ferie med mulighet til å reise vekk

∙Må være match mellom menneskene i øysamfunnet og lege

∙En lege som får på plass avtalene til den enkelte lege  - legger til rette

∙Rekrutterer gjerne erfarne leger som ønsker en annen type legegjerning 

mot slutten av karrieren





THE RURAL FELLOWSHIP PROGRAM

Ett år for å ruste seg til jobb i distrikt

Tas vanligvis rett etter at man er blitt spesialist i allmennmedisin

Administres av eget helseforetak for utdanning

NHS Education for Scotland (NES)

50% finansiert av NES

50% finansiert av ett av de 11 regionale helsestyrene (Health boards)

12 kandidater hvert år

16 ulike steder som tilbyr slik etterutdanning Tekst og foto av

Dr Charlie Siderfin



∙Impact på rekruttering og stabilisering

∙ http://www.rrh.org.au/articles/subviewnew.asp?ArticleID=3550

69 kandidater hadde deltatt i 2014 (10 år etter oppstart)

65 av de 66 som fikk spørreskjema svarte (98%)

∙63 (97%) jobber som allmennlege

∙ 53 (84%) in Scotland (8 in rest of UK, 2 in NZ)

∙ 71% jobber i rurale Skottland



INNEHOLD I ETT ÅR 

∙8 uker ferie

∙22 uker medisinsk tjeneste, betalt av ett regional Health Board.

∙22 uker utdanning, betalt av NHS education)

10-13 uker i vertskapspraksisen

2 uker på jobb i et annet ruralt område

9 uker utdanningstid



UTDANNINGSKOMPONENTEN – 22 UKER

∙ Vertskapspraksis:  10 -13 uker

∙ Må være en godt organisert praksisplass

∙ Base og støtte til kandidaten

∙ Utgangspunkt for å orientere seg lokalt

∙ Gratis arbeidskraft for praksisen

∙ Profesjonell utviklingstid: 9 + 2 uker

∙ Plan utvikles sammen med “Rural Fellowship” koordinator

∙ 9 uker på å oppfylle utviklingsplanen

∙ 2 uker i praksis et annet sted

∙ £2,000 studiebudsjett

∙ Reiser

∙ Kurs

∙ Sertifikat



PERSONLIG UTVIKLINGSPLAN - ET EKSEMPEL

∙ Kurs

∙ Sertifikat for kompetanse i faget hud

∙ Øre-nese-hals (3 dager)

∙ Palliative Care (2 days) 

∙ Hospice (3 days)

∙ Akuttmedisinkurs

∙ Pre-Hospital emergency Care Course (3 days)

∙ Obstetric Emergency Course (2 days)

∙ Paediatric Emergency Course (1 day)

∙ Emergency Retrieval Course - Adult & Paediatric (1 day)

∙ Poliklinikk

∙ Småkirurgi

∙ Gynekologi

∙ Øye

∙ Møter

∙ 3 Rural Fellowship-møter av 3 dager hver gang

∙ Rural GP Association of Scotland



HEALTH BOARD-KOMPONENTEN 22 UKER

Arbeidspraksis: 

Standard Rural Fellowship

∙Vikaraktig tjeneste for distriktsleger som har sin studiepermisjon eller lang ferie

∙Kan jobbe i praksiser som mangler lege også

Akuttmedisin Rural Fellowship

∙Jobber istedet i et lite lokalsykehus sammen med overleger eller erfarne
distriktsleger

∙For å få ferdigheter, kompetanse og tryggheten til å jobbe i lite lokalsykehus



SVENSK  PÅBYGGING I SPESIALISTUTDANNINGEN

∙Alle under spesialisering skal ha veileder som er spesialist i allmennmedisin

∙ Læringsmål som ny ordning fra 2008 – revidert i 2015

∙Glesbygdsmedisin-foreningen lagde sjekkliste med det som trengs ekstra

∙ Akuttmedisin, 

∙ Kardiologi, 

∙ gyn/ obstetrics, 

∙ orthopedics, surgery,

∙ Avansert palliative care, 

∙ oftalmologi

∙ Øre/nese/hals

∙ Ultralyd

Tekst og noen foto 

av dr Anna Falck



∙Startet i 2009

∙30 – 40 spesialistkandidater

∙Studierektor på län-nivå. 

∙bistilling for spesialister i allmennmedisin

∙Kurs og workshops arrangeres av foreningen

∙Økning i interessen for jobb i distriktene

SVENSK  PÅBYGGING I SPESIALISTUTDANNINGEN

Distriktsmedisin er for de tøffere



KURS I SAMARBEID MED SKOTTLAND



HVA HAR SVENSKENE LÆRT?

∙ Lokale tutorer er viktig. De må læres opp 

∙Sentralt er å oppmuntre og fasilitere/legge til rette

∙Det tar tid å få sykehusene til å forstå at spesialistkandidatene 
har spesielle behov 

∙Noen av kursene må lages av rurale leger og lærere for å 
være tilpasset målene

∙Økonomiske forhold ikke løst overalt



Catharina Ingvarsson, leder for programmet, intervjustuide:

∙ Statusen til rurale helsesentre må økes

∙ Må bygge muligheter for å bli kjent/nettverke

∙ Hver eneste lege må følges nøye opp

∙ Erfarne distriktsleger må generelt være mer involvert – og informert

– i spesialiseringen i rural allmennmedisin

∙ Arbeidsgiver må betale utgiftene for kurs og annen

kompetansehevende aktivitet

∙ Det trengs kontinuerlig revisjon av læringsmål og metoder


