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Fælleskabet sprængt bag Knebel
Sundhedshus
To læger er gået egne veje. Borgerforeningen kalder situationen for grotesk,
men arbejder nbu på en løsning med et fælles sundheds/sognehus
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Af Dorte Anker-Møller
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Fællesskabet bag et offentligt støttet kommende sundhedshus i Knebel er sprængt, efter at to læger
er gået solo og nu indretter praksis et andet sted. Tanken bag sundhedshuset var ellers at indrette et
sundhedsfagligt fællesskab, som kan tiltrække nye og yngre læger, når de nuværende tre går på
pension inden for en overskuelig tid.

Grotesk
»Vi forstår ikke, hvad der har fået den ene lægepraksis til i stedet at vælge at købe en nedlagt
bankbygning og indrette praksis der. Alle tre læger har været med og bakket op fra starten, da
ideen om et sundhedshus tog form for at undgå praksisophør på Mols og Helgenæs,« siger Jørgen
Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols og distriktsrådet for Mols og Helgenæs, som har
været primus motor i udviklingen af projektet. Sundhedshuset har opnået støtte hos Region Midt,
LAG-Djursland, Fødevareministeriet og Syddjurs Kommune, og pengene må afleveres igen, hvis
huset ikke bliver til noget.
»Vi havde tre læger, der gerne ville afhænde praksis, og tre, der gerne vil overtage. Dermed skulle
alt være fryd og gammen. Desværre er vi havnet i en grotesk situation.«

Rigtigt her og nu
Det er lægerne Lisbeth og Palle Jørgensen, Knebelbro, der har købt bankbygningen og nu indretter
praksis der.
»Vi har et tidsperspektiv, der gør, at vi valgte at foretage os noget selv, nu hvor vi pludselig havde
muligheden med den tomme bankbygning. Min mand fylder 65, og vi vil gerne blive boende i
vores hus, hvor vi i dag har praksis. Det er den rigtige løsning for os her og nu,« forklarer Lisbeth
Jørgensen om beslutningen om at melde fra over for det planlagte sundhedshus.
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Det ser dog ud til, at ideen er levedygtig på trods af, at huset nu kun kommer til at indeholde én
lægepraksis, mens den anden altså rykker ind i den tidligere bankbygning.

Sundheds- og sognehus
»Vi er nået frem til, at der ligger en stor grund ved kirken, som vi vil lægge billet ind på i stedet
for ved burgerbaren, sådan som det ellers var meningen. Her kan vi indrette sundhedshus sammen
med et sognehus og opnå samdriftsfordele med menighedsrådet, og vi regner med, vi kan købe
grunden for nul kroner. Vi mangler bare stiftets accept,« siger Jørgen Ørgård, der understreger, at
huset får den laveste husleje i hele regionen, samtidig med at de kommende lejere selv får lov at
indrette det. Det skal stå færdigt senest om to år for at opfylde vilkårene for tilskud. Holder
planen, rykker der også fysioterapeuter, tandlæger og andre sundhedstilbud ind på adressen.
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