Formandsberetningen 2016
Velkommen til generalforsamlingen i Overlægerådet.
Fra starten af året, rejste vi over for Direktionen vores bekymringer omkring
struktureringen af den nye FAM. Dette er blevet hørt, og man har et samarbejde med
faglige eksperter omkring denne opgave.
På det seneste møde med Direktionen, kunne vi forstå at strukturen endnu ikke er landet
på en endelig udformning.
Involvering af fagprofessionelle er et must, især de der skal arbejde i FAM. Det vil præge
og udvikle opgaveløsningen til gavn for vore patienter, og til gavn for os der skal arbejde i
den. Kun ad den vej bliver FAM til en succes.
Ingen kan have undgået at høre om Sundhedsplatformen.
Jeg har været noget skeptisk, og er blevet mindre skeptisk, efter at have haft mulighed for
at deltage som superbruger i RH´s indføring af systemet.
Systemet er for omfattende til at man kan forstå det i sin helhed.
Alene den lægefaglige del, kræver en stor indsats, for at overskue og bruge.
Det er ikke intuitivt og det har været dyrt, både hvad angår indkøb, men også i forhold til
de resurser der er investeret forud for introduktionen den 18.marts 2017 i oplæring af
medarbejdere.
En hurtig beregning tyder på i omegnen af 30 årsværk for de 650 læger vi er på AHH.
Når det så er sagt, er jeg ikke i tvivl om, at væsentlige områder i SP, vil vi ikke af med
igen, når først vi har lært den at kende.
Oversigten over den enkelte patients data, bookningen, advarslerne, IT-hurtigheden
systemet synes at udvise, er nogle af de styrker, systemet besidder.
Men vi skal kridte skoene. Det bliver ikke nemt.
Besparelser synes ingen ende at tage. Dette synes øjensynligt ikke at påvirke vores
politikeres ambition på vores vegne, end sige prioriteringer af, hvad vi har råd til og hvilke
ydelser vi bør ophøre med at tilbyde.
Som læge i sundhedsvæsenet vil vi gerne gøre alt hvad der er muligt for vores patienter.
Også selv om det er dyrt.
Rigtigt meget af det vi laver, har en god samfundsgavnlig betydning, og er godt for vores
patienter.
Man kan håbe, at ønsket fra vores politiske og administrative ledere, om at afskaffe
takstsystemet som vi kender det i dag, hvor en merproduktion, god eller dårlig, giver mere
i kassen, bliver revideret. Det skulle skabe grobund for at vores behandlinger og kontroller
i højere grad kommer til at afspejle en øget sundhed frem for at være styret af et DRGbudget.
Ud over en række spændende Overlægerådsmøder, der har givet os mulighed for at ses
under hyggelige omstændigheder og dele meninger med hinanden om dette eller hint, har
Overlægerådets betydning, netop vist sig den seneste uge.
På tværs af Overlægerådene i RegionH, lykkedes det at være med til at skrive dagsorden i
landets presse.

Vores bekymringer over den manglende prioritering vores politikere udviser, samt det
voldsomme ambitionsniveau de har på vores vegne, er blevet synliggjort efter Morten
Hedegaards afsked fra Fødeafdelingen på RH.
Opsigelsen og vores efterfølgende tilkendegivelse, på tværs af regionens hospitaler, har
vagt stor opmærksomhed – ikke kun i dagspressen men også dybt ind på de
administrative gange i vores væsen.
Det understreger vigtigheden af, at vi har et fælles ansigt udad til. At vi kan tale med en
stemme. Og at det kan gøres på tværs af hospitalerne.
Vores involvering er til gavn for vores patienter, for udnyttelsen af de midler vi har til
sundhedsvæsenet og for vores arbejde i klinikken.
Vi skal blive ved med at blande os, når det drejer sig om prioriteringer og ambitioner for
vores sundhedsvæsen.
I skal have tak for den store opbakning i har udvist, og bestyrelsen skal have stor tak for
deres indsats i denne samt en række andre sammenhænge.
Jeg vil også gerne overbringe en tak fra de øvrige overlægerådsformænd, for vores
initiativ omkring varetagelse af det seneste initiativ på dette område.
Tiden hvor jeg har æren af at bære posten som overlægerådsformand, er ved at rinde ud.
Det har været spændende, sjovt og meningsfyldt.
Det har været fantastisk at mærke den tillid, opbakning og frihed, som I har udvist og som
bestyrelsen og jeg har nydt igennem de seneste 6 år.
Det glæder mig, at se den udvikling der har været i Overlægerådet.
Jeg tror vi kan nå langt, hvis vi værner om den gode dialog, vi har med vores ledere på
hospitalet, og jeg håber at den der overtager klokken, vil drage omsorg for at denne
udvikling fortsætter.
At mærke hvor langt man kan nå gennem dialog, involvering og respekt for hinanden, har
været kilde til mange glæder igennem perioden.
Jeg vil også sige tak til Bestyrelsen for den opbakning jeg har mødt og den hjælpsomhed,
den har udvist, ved svære beslutninger og praktiske arrangementer i Overlægerådet.
Uden jer vil Overlægerådet ikke have noget liv.
Overlæger nyder stor anerkendelse og respekt i befolkningen.
Jeg har været stolt af at være talsmand, for en gruppe af medarbejdere, der i den grad gør
en forskel.
Lad det være min sidste ord før vi går over det næste punkt på dagsordenen.
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