Vi fortsætter, men med sten i skoene
Vi fortsætter med at etablere sundhedshuset – nu kun med én lægepraksis – ud fra de signaler, vi hidtil har fået, hvor
bl.a. tre forekommer os meget væsentlige:

1) Så sent som den 5. april d.a. udtrykte Regionernes formand, Bent Hansen det på den måde: ”Jeg tror, at vi i
fremtiden vil se stærkere fællesskaber af praktiserende læger med øgede kompetencer. Det betyder,
fortsatte Bent Hansen, at ”Udviklingen af større praksisfællesskaber i et sundhedshus fortsat har regionens
store bevågenhed. Jeg tror, at vi i fremtiden vil se stærkere fællesskaber af praktiserende læger med øgede
kompetencer, så færre får behov for at skulle på hospitalet”.

2) Afdelingschefen i Primær Sundhed, Region Midt, Palle Jørgensen, i brev til os udtrykker det sådan: ”Jeg er
helt enig i Borgerforeningens overvejelser vedr. udfordringer og mulige initiativer og løsninger i relation til
fremtidens lægebetjening på Mols og Helgenæs” og bemærker i den forbindelse, at det er yderst positivt at
have en aktiv Borgerforening, der tænker med i forhold til at finde gode løsninger på en ellers meget
vanskelig problemstilling. Vi er i regionen naturligvis meget opmærksomme på, at de kommende års
mangel på praktiserende læger giver særlige udfordringer for lægebetjeningen, især i marginalområder”.
Han fortsætter: ” Regionen er i den forbindelse indstillet på, at der i områder med truende lægemangel
tages særlige initiativer med henblik på at opnå gunstige løsninger, eksempelvis i form af sundhedscentre
eller store lægehuse.”

3) Af samme grund støttes etableringen af sundhedshuset af Syddjurs kommune og LAG‐Djursland.
Er det mon ikke signaler om, at lægepraksis – og især enkeltmandspraksis ‐ afløses af sundhedshuse i fremtiden? Så
set med de briller har det vel aldrig været mere påtrængende nødvendigt end nu at arbejde videre med etablering af
sundhedshuset? Dertil kommer, at den truende lægemangel tvinger områder som Mols og Helgenæs ind i en benhård
konkurrence om at tiltrække læger til området.
Et parameter i den henseende er derfor ikke alene at skaffe sundhedshus, men også med tilbud om en attraktiv årlig
husleje. Det er vi stærkt på vej til på Mols og Helgenæs. Derfor er projekt sundhedshus i Knebel en gevinst for hele
området, og har således fået opbakning stort set overalt. Derfor fortsætter vi arbejdet i fuld overensstemmelse med
den udvikling, som efter det oplyste ønskes fremmet af regionen administrativt og politisk, jvnf. ovenfor.
Lige nu venter vi på at få en aftale med de kirkelige myndigheder om et samarbejde på grunden ved Knebel kirke ind
mod byen lige overfor Brandstationen. Den grund har vi en mulighed for at få på yderst favorable vilkår og står således
på tærsklen til at kunne tilbyde den lavest tænkelige husleje for kommende læger.
Ved generationsskifte er der så nu to muligheder at vælge imellem.
En praksis i et nyt sundhedshus til måske landets laveste husleje og en praksis i en ombygget bank, hvis bygninger på
én eller anden vis formodentligt skal indgå i praksisoverdragelsen.
Det er næppe vanskeligt at forestille sig, hvad købere af praksis vil foretrække. I hvert fald at dømme efter de signaler,
som allerede tre interesserede læger har udvist.
Som vi ser det, er det en mindre heldig udvikling at videreføre enmandspraksis i vores marginalområde med de
muligheder, som rent faktisk nu foreligger for at leve op til regionens intentioner.
Der er lagt en del kræfter i at få den udmeldte praksis tilbage til fællesskabet i sundhedshuset, men uden held. Og det
tager vi så til efterretning!
Knebel, den 22.04.2010
Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols

