Foreningen af Danske Lægestuderendes og
Dansk Psykiatrisk Selskabs anbefalinger til
en forbedret rekruttering til psykiatrien
Psykiatrien har i mange år lidt under store rekrutteringsvanskeligheder, hvilket leder til en stor mangel på
speciallæger i psykiatri. Det er derfor afgørende, at der
ydes en indsats for at sikre, at fremtidens læger opnår
kendskab til psykiatriens muligheder.
Dette er afsættet for disse fælles anbefalinger fra
Foreningen af Danske Lægestuderende og Dansk
Psykiatrisk Selskab.

Lægestuderende skal introduceres til
psykiatrien tidligt på studiet
Psykiatriundervisningen på landets medicinstudier ligger
oftest på et af de sidste semestre af kandidatuddannelsen. På dette tidspunkt har mange allerede dannet sig
et billede af, hvilken retning de skal søge i den lægelige
videreuddannelse.
Derfor kan man med fordel skabe bedre muligheder for,
at lægestuderende tidligere på studiet kan stifte bekendtskab med psykiatrien. Dette kan være i stillinger
som sygeplejevikar. Efter 8. semester er der også

mulighed for at ansætte lægestuderende som lægevikarer, men eftersom psykiatriundervisningen ofte
ligger på 10. semester, er det typisk først herefter, at
lægevikariater i psykiatrien er en mulighed. Der er dog
mulighed for at ansætte lægevikarer til varetagelse af
somatiske forundersøgelser i psykiatrien, før de har
færdiggjort psykiatriundervisningen.

Trygge arbejdsrammer kan øge rekruttering
Arbejdsmiljøet på de psykiatriske afdelinger har desværre i mange tilfælde et dårligt ry. Dette skyldes en
kombination af komplekse patientgrupper samt underbemanding. Det er derfor vigtigt, at det er trygt for
lægestuderende at arbejde i psykiatrien, og at der tages
hånd om ubehagelige oplevelser. Samtidig kan positive
oplevelser i psykiatrien skabe en positiv bevægelse ift.
rekruttering, da flere vil overveje psykiatrien i deres
videre lægeliv, hvis de dér har haft en god arbejdsplads
som studerende.

Ansæt lægestuderende i holdstillinger på
psykiatriske afdelinger
Psykiatrien er i nogle tilfælde tilbageholdende med at
ansætte lægestuderende. Dette hænger ofte sammen
med, at lægestuderende, som arbejder som sygeplejevikarer, ofte sendes rundt på forskellige afdelinger alt
efter, hvor behovet er. På denne måde opbygges der
ikke erfaringer med afdelingens arbejdsgange og
patienter.
Disse udfordringer kan med fordel imødekommes
gennem oprettelsen af holdstillinger på afdelingerne,
hvor det vil være de samme lægestuderende, som
arbejder fast på afdelingen - på denne måde opbygges
der erfaring, og de lægestuderende kan med tiden løse
flere forskellige opgaver, hvilket også øger den faglige
interesse.

Skab muligheder for lægestuderende i
psykiatriske speciallægepraksisser
Psykiateren arbejder i dag flere steder, både i primærog sekundærsektoren. De fleste lægestuderende stifter
aldrig bekendtskab med det psykiatriske arbejde i
primærsektoren.
Diverse jobmuligheder er ofte betydende, når lægestuderende vælger retning for deres videreuddannelse.
Derfor bør mulighederne for, at lægestuderende kan
stifte bekendtskab med mulighederne som psykiater
inden for primærsektoren, forbedres.

