
Sidste nyt om lægedækningen i Landsbyen Sølund. 

Lægedækningen i Landsbyen Sølund var igen på dagsordenen på Regionsrådsmødet d. 26. februar 2020.  
Jeg deltog i mødet og s@llede spørgsmål @l den kommende lægedækning. 

Regionen har som før nævnt ikke pligt @l at s@lle læge@lbud @l rådighed for Sølunds beboere, men har valgt 
at prioritere det pga. beboernes særlige behov.  
Fordi Regionsrådet ønsker lægedækningen forankret hos de prak@serende læger, har opgaven med 
lægedækning været annonceret blandt de prak@serende læger i Skanderborg, og der har været aEoldt 
informa@onsmøder. Imidler@d har ingen praksis budt ind på opgaven. 

Da det ikke er muligt at inkludere Sølunds beboere i de allerede eksisterende praksis i byen, var der @l 
Regionsrådsmødet lagt op @l, at regionsrådet skulle besluHe at søge om dispensa@on hos 
Sundhedsministeriet @l opreHelse af en regionsejet lægeklinik i Landsbyen Sølund - kun for Sølunds 
beboere. 

Der søges i første omgang om dispensa@on @l en 6- årig forsøgsperiode. 

De regionale udgiKer vil beløbe sig @l 1,65 mio. Kr. årligt (udgiKer @l lægeløn (2 deles@llinger på 
overlægeoverenskomst), pension, kurser, øvrige personaleudgiKer, klinisk udstyr og administra@on. 

Forslaget blev vedtaget. 

Læge@lbuddet skal udover det almindelige lægearbejde dække samarbejde med og supervision af Sølunds 
personale samt deltagelse i de relevante møder omkring beboerne. 

Regionen har s@llet som krav, at den(de) læger, der ansæHes, skal være speciallæger i almen medicin. 

På den ene side er det glædeligt, at Regionen tager ansvar for at sørge for lægedækningen i Landsbyen 
Sølund. På den anden side har lægedækningen i nu 2 år absolut ikke været @lfredss@llende. 
Vi har at gøre med en stor gruppe meget skrøbelige borgere, der er svære at observere, diagnos@cere og 
behandle – og det er ikke @lfredss@llende, at skiKende lægevikarer i så lang @d har skulle varetage denne 
opgave, og formentlig kommer @l at varetage den et stykke @d endnu. 

Man kan frygte, at hvis regionen s@ller som krav, at lægen skal være speciallæge i almen medicin, så vil det 
heller ikke lykkes at få bemandet en Regionsklinik. Speciallæger i almen medicin er en mangelvare, og det er 
jo kendt, at der i svær grad mangler prak@serende læger over det meste af landet. 

Pårørenderådet vil følge sagen tæt. 
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