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De fleste nordiske lande har akkumuleret en mangel på speciallæger.
En stor gruppe ældre etablerede går pension, ofte tidligere end forudset
– fordi det ligger i tiden, at man skal nå at nyde den tredje alder.
Det har været medvirkende, at lægegerningen ganske stille er domineret af kvinder, der lægger vægt på bløde værdier.
Øjenlæger er ingen undtagelse og specielt i randområderne er der nu
en udtalt mangel.
Man har været klar over, at problemet ville opstå på grund af den
demograﬁske aldersforskydning, uden at man har kunnet gøre noget
ved det. Selskaberne har forsøgt at lokke ﬂere til øjenfaget.
Men bedre overenskomstforhold til gavn for både patienter og læger
har der ikke været tale om.
Uddannelsen til speciallæge er lang. Der er ægtefæller med egen
karriere, og der er børn i uddannelsesforløb at tage hensyn til.
Men på trods af den demograﬁske indsigt har der ikke været vilje
til at løse randområdernes problemer. Hverken i randområderne eller
centralt, fordi løsningen af problemet hænger uløseligt sammen med
at tilbyde lægerne i randområderne goder af forskellig art, som andre
ikke får. Det kan dreje sig om noget så banalt som penge, men også at
tilbyde ægtefællen et job eller servicegoder. Men er man i det politiskadministrative kompleks parat til at ofre nogle dogmer?
En løsning, som er ligetil kunne være, at man opererede med halvårs
stillinger/ydernumre.
I randområderne er der dejligt om sommeren. Og derfor er der meget travlt på Bornholm eller i Bodø, når det er lyst, lækkert og varmt,
og når der er turister. Hvis nu de unge friske tjente så mange penge, at
de også kunne forsørge ægtefællen, havde han/hun måske ikke så meget imod at være i Skagen om sommeren. Og lægen ville sikkert også
synes, det var en god idé at få betalt et godt kursus i New Zealand om
vinteren.
Fra centralt hold har man forværret problemerne ved unødig komplicering af det kliniske arbejde. Man har derved fremskyndet en tidlig
pensionering af specialisterne helt i modstrid med den politiske målsætning, nemlig at holde de erfarne i arbejde.
Per Nellemann / Hans Alrø

