VELKOMST TIL LÆGER
Kære Kollega,
En læge er gjort af en særlig støbning, hvor både humanisme og naturvidenskab indtager en fremtrædende
plads. Måske kan du huske, hvordan tanken om at studere medicin både stimulerede din hjerne og varmede dit hjerte. Måske mærker du fortsat taknemmeligheden over at kunne bestride et erhverv, hvor du
virkeligt får mulighed for at hjælpe både det enkelte menneske og gøre en forskel i samfundet.
Vi bliver som læger i tiltagende grad påvirket og styret af interesser, der synes at underminere vores evne
til at bevare vores oprindelige motivation og drivkraft til at blive læger. Vi pålægges arbejdsvilkår, direktiver
og sanktioner, der er baseret på ensidig forskning finansieret af medicinalfirmaer og implementeret gennem
effektiviseringsmål og ledelsesmetoder udviklet i industrielle erhverv.
Men vi er læger – ikke fabriksarbejdere. Vi udfører lægekunst – ikke akkordarbejde. Vi er selvstændigt
tænkende eksperter, der bruger både hjerne og hjerte i bestræbelsen på at finde den bedste behandling i
samarbejde med vores patienter.
Måske er du I øjeblikket udfordret i dit arbejde og i dit lægehjerte, fordi både humanismen og rationaliteten
tiltagende sættes under pres - og selve fundamentet for lægegerningen dermed bliver undermineret.
Måske mærker du, at din grænse er ved at være nået, og måske er du allerede begyndt at søge andre svar
og løsninger end dem, der bliver udstukket oppefra.
Denne platform er til dig, der både søger at genfinde de oprindelige værdier i lægegerningen, humanismen
og nysgerrigheden, og som er villig til at kigge fremad og ud over de rammer, der i tiltagende grad synes at
besværliggøre den lægegerning, som du stadig inderst inde brænder for.
Velkommen!
Aselya Nielsen
Speciallæge i Almen Medicin og Sundhedsantropolog
Er du interesseret i at deltage i initiativet, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at sende os
en mail. Skriv til:
info@danmarkvaagner.dk
Med venlig hilsen
#DanmarkVågner
https://danmarkvaagner.dk
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