Debatmøde

Flere læger og lægemiddelakademikere til industrien
– udfordringer og mulige løsninger

Invitation

Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 14-17

Lægemiddelindustrien efterspørger i stigende grad
akademisk arbejdskraft, ikke mindst læger og lægemiddelakademikere, der kan varetage udvikling
og produktion af lægemidler. Det kan blive svært
at efterkomme efterspørgslen, selv når man regner med en vis rekruttering fra udlandet. Det er en
udfordring for hele samfundet, hvis virksomhederne ikke kan rekruttere de nødvendige medarbejdere, for så kan det blive svært at bevare de store
lægemiddelvirksomheder og ikke mindst deres
forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark.
Det er tilsvarende en udfordring, hvis efterspørgslen efter læger og lægemiddelakademikere i den
private sektor mindsker udbuddet i forhold til den
offentlige sektor. Samtidig er uddannelserne, særligt læge- og speciallægeuddannelsen, tilrettelagt
efter at uddanne læger til den offentlige sundhedssektor. Det betyder, at hverken uddannelserne
eller de rammer, der er for dem, tager højde for at
levere læger til den private sektor.
Hvis udbuddet af læger og lægemiddelakademikere skal øges, så er det afgørende, at kvaliteten i
uddannelserne ikke forringes, og at der ikke bliver
øget ledighed. Kandidaternes kompetencer er
afgørende, og hvordan sikrer vi den rette balance
mellem bredde og elite i de universitetsuddannelser, som virksomhederne inden for lægemiddelindustrien efterspørger?

Landstingssalen, Christiansborg
Program
Velkomst v/ arrangørerne
Hvad er udfordringerne? v/ En virksomhedsrepræsentant
Tema 1: Hvordan sikrer vi læger til både industrien og det offentlige sundhedsvæsen?
Tema 2: Har uddannelserne den rette balance
mellem bredde og elite?
Afslutning v/ arrangørerne.
Under hvert tema er der interviews og paneldebat med fagpersoner og politikere.

Tilmelding
Klik her for tilmelding senest
onsdag den 11. maj 2016.
Arrangementet er gratis og
tilmelding sker efter
først-til-mølle-princippet.

Vi har brug for flere læger og lægemiddelakademikere i den private sektor og derfor også en bedre
kobling mellem virksomhedernes behov og kandidaternes kompetencer. Kom og vær med til at
drøfte, hvordan vi overvinder barriererne – og giv
dit bidrag til mulige løsninger.

Arrangører

