Pressemeddelelse
Uden læge - ingen Sundhedshus
Sidste lægepraksis forlader Sundhedshuset
Den 5. april meddelte læge Niels Bie i en mail til Borgerforeningens formand:
”Jeg skriver lidt med rystende fingre, fordi det er en vigtig besked, jeg vil sende dig i dag.
Jeg har besluttet mig til at stå af Projekt Sundhedshus. Med følgende baggrund:
Da jeg for 2 år siden bad kommune og region gå mere aktivt ind i bestræbelserne på at sikre et fordelagtigt
generationsskifte blandt os læger, var det med den bagtanke, at billig husleje, læger i samarbejdspraksis og gode,
tværfaglige samarbejdsforhold ville medføre, at yngre læger ville blive tiltrukket, goodwill højere, overgangen lettere.
En skønsom blanding af egoistiske og samfundsvenlige tanker.
Da Lisbeth og Palle gik egne veje for godt et år siden faldt det ene af tiltrækningspunkterne for nye læger bort. Tilbage
stod glimrende tværfaglige planer, som blev torpederet 14.10. Endnu en mulighed faldt bort med Tvedfondens nej
forleden. Kommunen tøver, regionen tøver. Der har ikke på noget tidspunkt, trods dit hårde arbejde, været rigtig vind i
sejlene for projektet. Modstand på modstand har bygget sig op. Og jeg synes, vi nu skal tage konsekvensen og nedlægge
projektet. Det vil for dig betyde færre frustrationer, mindre forgæves arbejde, mere energi til de andre projekter i
foreningen.
For mig betyder det, at jeg kan forsøge at få min praksis afsat, med og uden flytning op til Lisbeth og Palle i banken.
Jeg kan begynde at handle i stedet for at vente. Begynde at planlægge min fremtid, det trænger jeg til”.

Dagen derpå svarede formanden:
”Tak for den klare og begrundede melding. Nu har jeg sovet lidt på den. Det trængte jeg til oven på skuffelsen.
Om end det er smerteligt at se projektet sådan forsvinde ud i den blå luft, så skal du alligevel også have tak for din
vedholdende og langvarige tro på, at det var den helt rigtige løsning, som blot ikke lod sig gennemføre”.

Det er selvsagt ikke en åbenlys opgave for en borgerforening at etablere sundhedshus. Det kunne andre jo
gøre ligeså godt eller måske snarere bedre, hvis det alene var opgaven. Ja rent faktisk så kunne - læger,
tandlæger, terapeuter, psykologer, sygeplejersker mv. - jo selv være gået sammen i eksempelvis et I/S og
etableret det samme på ganske almindelige markedsvilkår.
Spørges så, hvorfor Borgerforeningen alligevel tog del i projektet, så er grunden jo ganske enkel og ligetil Den truende lægemangel. Det kunne alle involverede se, da problemet blev drøftet i april 2008, hvor
Borgerforeningen inviterede alle læger på Mols og Helgenæs til drøftelse af fremtiden. På lægernes
opfordring skrev vi til Regionens praksisudvalg. Hvis der ikke havde været lægemangel, så havde
borgerforeningen ganske givet aldrig involveret sig i den sag.
Borgerforeningen har hele tiden set det som sin opgave at medvirke til at skabe de mest attraktive vilkår for
at bevare sundhedsfunktioner i området. På trods af stor enighed om - og tilslutning til - det synspunkt er det
ualmindelig trist nu at være nødt til at kaste håndklædet i ringen. Vi har ikke evnet at skabe tilstrækkelig
forståelse for projektet, dets vilkår og dets tidsfrister, og kan nu kun håbe på, at det lykkes at få læger til
fortsat at drive i det mindste solopraksis i området.
Det bliver ikke helt nemt, når både sundhedsminister og region har dømt solopraksis ude af trit med
udviklingen, og Regeringen har meldt klar til at kickstarte afløseren for landsbylægen: Sundhedshuse med
mange forskellige funktioner.
De midler, der skulle bidrage til at gøre forskellen mellem almindelig praksisoverdragelse og de attraktive
vilkår omkring Sundhedshuset, fik foreningen tilvejebragt gennem Projekt Fremtidens Landsby.
De mange millioner har genereret stor interesse og mange velmenende ord, ikke blot fra Praksisudvalg,
Region, LAG, Fødevareministerium, Sundhedsminister, kommune, og på offentlige møder, men desværre
også alt for lidt handlingskraft og fremdrift. Dertil alt for store forhåbninger om at spinde guld på grundpriser
og manglende respekt for projektperiodens tidsfrister.

Det er pinligt at skulle sende 6-7 mio. kr. retur, fordi vi i området ikke evnede at stå sammen om at udnytte
den økonomiske fordel og en goodwill, som alle andre har misundt os.
Som det ser ud nu, vil projektet kun blive savnet, hvis området en dag står uden læger, og i så fald har vi ikke
kendt vores besøgelsestid – ikke udvist rettidig omhu. Så ligger vi, som vi har redt. Alle bestræbelserne kan
følges på foreningens hjemmeside.
Det er således uden synderlig begejstring, at bestyrelsen nu standser samarbejdet om den vision, der trods
stor enighed fra starten alligevel aldrig blev til noget – desværre! Men der skal lyde en stor tak til alle, der
gennem perioden har bakket op om projektet.
Alt andet lige er situationen i dag dog bedre end den var i 2008.
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