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Velkommen til Anders Beich i DSAM's bestyrelse
Hvad fik dig til at stille op til posten som bestyrelsesmedlem i
DSAM?
Almen medicin er et lægespeciale, der siges at gå på to ben. En
klassisk biomedicinsk forståelse er det ene ben (sygdomsfokuseret),
mens det andet ben består af det psykosociale og den humanistisk,
eksistentielle tænkning og udøvelse af faget (personcentreret). Benene
er ligeværdige i min forståelse af faget.
I min optik har DSAM de seneste år stort set kun haft
opmærksomheden på det første ben. Det personcentrerede, som er den
almenmedicinske praksis' kendetegn, er druknet i indsamling af biomedicinske diagnosekoder og
udgivelse af vejledninger i behandling af sygdom.
Jeg stillede op til bestyrelsen for at komme tættere på de beslutninger, der måske kan være med
til at genoprette balancen i vores videnskabelige selskabs prioriteringer af de to ben.
Hvad vil du i særlig grad arbejde for i DSAM’s bestyrelse?
At den personcentrerede almenmedicin dokumenteres, både med hensyn til proces og outcome,
og at DSAM går forrest i dokumentationsarbejdet og arbejder tæt sammen med
forskningsmiljøerne om denne opgave.
At DSAM's videnskabelige niveau højnes. Hverken diagnosekodning eller datafangst er
kvalitetsudviklende, medmindre videnskabeligheden sikres. Ikke-valide data er værre end ingen
data. Der skal være specifikke velbeskrevne formål med dataindsamling, de indsamlede data
skal valideres, før de bruges, og patienterne skal - af hensyn til relationen og fortroligheden - give
tilsagn til, at deres helbredsoplysninger om specifikke kroniske sygdomme anvendes til forskning
og kvalitetsudvikling.

Fakta om Anders Beich
54 år. Praktiserende læge, de sidste syv år som selvstændig i 2-mands kompagniskab på
Nørrebro i København. Før dette 7-8 årsværker i almenmedicinsk forskning. Publiceret flere
originalarbejder videnskabeligt i internationalt anerkendte tidsskrifter og fungerer nu bl.a. som
videnskabelig bedømmer for tidsskrifter som JAMA, BMJ, Annals of Internal Medicine og
American Journal of Psychiatry.

Velkommen til Claus Rendtorff i DSAM's bestyrelse
Hvad fik dig til at stille op til posten som bestyrelsesmedlem i
DSAM?
Faget almen medicin er under pres i disse år. Danmark har udviklet en
unik almen praksis, der er påvirket af lægemanglen og det
administrativt-politiske systems manglende forståelse for det

almenmedicinske fags værdier. Det er min opfattelse, at DSAM har
mulighed for at tegne det almenmedicinske fag tydeligere. Der er behov
for at brande faget, således at vi kan finde vores plads i fremtidens
sundhedsvæsen.
En velfungerende almen praksis er en forudsætning for at bevare
ligheden i adgangen til sundhedsvæsenet. Derfor vender jeg nu tilbage
som medlem af bestyrelsen.
Hvad vil du i særlig grad arbejde for i DSAM’s bestyrelse?
Kvalitetsudviklingen i almen praksis er de seneste år blevet sat tilbage.
Lukningen af det oprindelige DAK-E, sundhedslovens kompromittering
af DAMD-databasen og regionernes styring af kvalitetsmidlerne påvirker udviklingen i almen
praksis i negativ retning. Der er behov for at få skabt et nyt center for kvalitetsudvikling og en
koordinering af arbejdet med kvalitetsudvikling i forskningsmiljøerne. Herudover vil jeg arbejde
for, at den kommende akkreditering i almen praksis bliver vægtet i forhold til at understøtte
kvalitetsudviklingen. I modsat fald vil akkrediteringen kunne blive en hæmsko og et
irritationsmoment for den praktiserende læge.

Fakta om Claus Rendtorff
Jeg er 60 år og solopraktiserende læge gennem 20 år på Vesterbro, de sidste to år i
samarbejdspraksis med Jørgen Bengtsson i et klinikfællesskab, hvor der også arbejder en klinisk
psykolog, en psykiater og en rheumatolog. Jeg har været aktiv i miljøet omkring DSAM og
DSAM's bestyrelse de sidste 22 år. Jeg har bl.a. været FYAM-formand og redaktør af Practicus.
Min hovedinteresse ligger inden for områderne kvalitetsudvikling, lighed i sundhed,
sundhedsøkonomi og sundhedspolitik.
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