
Vedrørende lægedækningen i Landsbyen Sølund. 
  
Region Midt har igennem flere år haft ansat en ”huslæge” i Landsbyen Sølund. 
Skanderborg Kommune og Regionen har i samarbejde stillet kliniklokaler og udstyr 
til rådighed for lægen.  
Det har været sværere og sværere at rekruttere kvalificerede læger til stillingen. Siden 
d. 1.januar 2018 har stillingen ikke været besat, og beboerne i Sølund været uden fast 
læge.  
Regionens egne jurister har tilsyneladende vurderet, at Regionen ikke har ”lov” til at 
ansætte læger på denne måde i fremtiden i henhold til den nuværende Sundhedslov, 
så derfor skal der findes en ny ordning. 
Siden d. 1. januar 2018 har skiftende lægevikarer fra det private vikarbureau Vik-
Team varetaget lægedækningen i Sølund.  
Det er helt klart en nødløsning, som ikke er tilfredsstillende. 
Jeg mener, der er to ting, der er vigtige for lægedækningen på Sølund.  
Det er kontinuitet – altså at det er faste læger, der kender til de specielle forhold 
omkring Sølunds beboere, og kvalitet – altså at det er bredt funderede og erfarne 
læger, der har interesse i området. 
Mange af beboerne på Sølund har jo udover almindelige medicinske sygdomme også 
en lang række specielle problemstillinger, der skal observeres og behandles. Der er 
flere ældre beboere, mange beboere får meget forskellig medicin, og der kommer nye 
beboere til med mere komplekse handicap og sygdomme, end man har set før. 
Det kræver en speciel indsigt og et godt kendskab til Sølunds beboere samt 
selvfølgelig et godt samarbejde med det pædagogiske personale at kunne varetage 
undersøgelse, behandling og opfølgning af beboernes sygdomme.  
Der er flere problemstillinger, der gør, at det er vigtigt for lægen at kende beboerne. 
Mange beboere kan ikke give udtryk for deres symptomer, det kan være vanskeligt at 
få lavet undersøgelser (blodprøver, røntgenbilleder ect.), og selve behandlingen lige 
fra almindelig medicin til hospitalsindlæggelse rummer også specielle udfordringer.  
På den anden side vil en fast læge også have langt bedre muligheder for i samarbejde 
med beboeren, personalet på Sølund og os pårørende at vurdere, hvornår en 
undersøgelse og behandling i det hele taget giver mening, og dermed spare beboeren 
for meget ubehag. 
  
Region Midt forsøger i samarbejde med Sølund og Skanderborg Kommune at løse 
problemet, og jeg var som repræsentant for Forældrerådets bestyrelse inviteret til et 
orienterende møde d. 6.8.2019 om hvordan, den fremtidige lægedækning i Landsbyen 
Sølund kan komme til at se ud.  
Regionen arbejder på en permanent løsning, der vil sikre en tilfredsstillende 
lægedækning for vores beboere. 
Regionens detaljerede planer er imidlertid fortrolige, indtil de har været forelagt 
politikerne og kan derfor ikke videregives her. 



Tidsplanen er, at regionens embedsmænd fremlægger de forskellige muligheder for 
lægedækning i Landsbyen Sølund på møde i ”Udvalget for nære Sundhedstilbud ”  
d. 11. september 2019. 
Lægedækningen vil blive politisk behandlet på Regionsmødet d. 25. september kl. 13 
– og dette møde er offentligt. 
  
Endelig blev det oplyst at lægedækningen på Sølund indtil uge 38 dækkes af 
Speciallæge i intern medicin Jørgen Nielsen. Resten af året vil en Speciallæge i almen 
medicin varetage jobbet. 
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