Lægepraksis i bank vækker ingen jubel hos
Borgerforeningen på Mols og Helgenæs
Tankerne om et Sundhedshus kom til veje bl.a. for ‐ inden for en tidshorisont på 3‐5 år ‐ at sikre det bedst
mulige grundlag for et generationsskifte i de nuværende lægepraksis og undgå praksisophør på Mols og
Helgenæs. Det har der hele tiden været fuld enighed om – også blandt lægerne. Mottoet skulle være
faglighed, fællesskab og fleksibilitet i det nye Sundhedshus, fordi nye læger foretrækker fællesskab frem for
enkeltmandspraksis.
Vi har nu tre læger, som gerne vil afhænde praksis, og vi har tre læger, som gerne vil overtage praksis.
Dermed skulle alting være fryd og gammen. Praksisophør er afværget og lægerne kan afhænde praksis.
Desværre er vi havnet i en grotesk situation. De nye læger vil helst leje sig ind i Sundhedshuset på favorable
vilkår med betalt og nyindrettet klinik efter egen anvisning. Den ene lægepraksis vil nu forhindre den
mulighed og tilbyde nye læger en ombygget klinik i en tidligere Bankbygning og det faglige fællesskab
forsvinder ud i den blå luft.
På den måde indskrænkes ansøgerfeltet til kun at omfatte de læger, der foruden at købe praksis også kan
og vil købe en ombygget bank med så få parkeringspladser, at der bliver kamp om dem mellem personale,
patienter, og kunder til post‐ og dagligvarebutikken, som ligeledes har ret til det lille parkeringsareal. Et
sandt trafikkaos til gene for alle parter.
Sundhedshuset derimod kan tilbyde de nye læger selv at være med til indretning, som betales af
Borgerforeningens tilskudsmidler. Nye læger skal kun købe praksis af nuværende læger – ikke investere
yderligt i bygninger. Borgerforeningen står parat med oprettelsen af en Erhvervsdrivende fond, hvis formål
er at etablere og drive Sundhedshuset til den måske laveste husleje i hele Region Midt med huslejegaranti i
op til 7 år fra Regionens Praksisudvalg.
Når huslejen bliver så ekstrem lav, har det sin årsag i muligheden for, at byggegrunden til Sundhedshuset
doneres til Fonden, ligesom Fonden af en privat investor får tilført op til 5 mio. kr. til 5% p.a. afdragsfrit
frem til investors død, hvorefter kapitalen doneres fonden! Dertil de bevilgede tilskudsmidler i ”Projekt
Fremtidens Landsby”, som i øvrigt ikke kan udnyttes og må returneres, hvis Sundhedshuset ikke etableres.
Det er vanskeligt at forsvare sig mod slag, man ikke havde ventet! Men skulle lægerne fortryde her på
falderebet, så skal de være hjertelig velkommen tilbage til den mest optimale løsning omkring det
attraktive, faglige fællesskab mellem læger, tandlæger, sygeplejersker, psykologer og terapeuter i
Sundhedshuset, som i øvrigt er blåstemplet af Region Midtjylland, LAG‐Djursland, Fødevareministerium og
Syddjurs kommune.
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