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Analyse af aktiviteter hos lægen på Endelave og Tunø
Administrationen har i forbindelse med at kontrakten om lægebetjening på Endelave udløber
analyseret brugen af lægen. Samtidig overvejes, om det lægelige
Dato 26-11-2018
tilbud på Tunø skal justeres, og derfor indgår Tunø ligeledes i
Simon Kildahl Lauritsen
analysen.
Tel. +4524208623
simon.lauritsen@stab.rm.dk

Endelave
Analysen viser at antallet af aktiviteter, der kræver lægens
tilstedeværelse på øen (fysiske konsultationer og hjemmebesøg)
gennemsnitligt er 18 pr. uge (se tabel 1). Det vurderes, at en læge,
der er til stede på øen, kan nå at foretage disse aktiviteter på én
arbejdsdag. En aktivitet på 18 aktiviteter på en uge svarer til omtrent 15 % af aktiviteter i en
gennemsnitlig lægepraksis i Region Midtjylland. Det skal bemærkes, at ø-lægen ikke har de
samme arbejdsopgaver som en praksislæge med hensyn til personaleansvar, administration
mv.

Tabel 1 – Tilstedeværende aktivitet på Endelave uden for sommerperioden
Grundydelser som
Gns. aktivitet pr.
EndelaveAndel hos
Aktivitet pr.
kræver
arbejdsdag/kapacitet borgere hos
lægen på
uge ved
tilstedeværelse, ekskl. i alle praksis i Region lægen på
Endelave
lægen på
sommerperiode, 2017 Midtjylland*
Endelave
(øvrige er hos Endelave*
andre læger)
Grundydelser der
23
773
90%
18
kræver
tilstedeværelse
- Konsultationer
22
684
89%
16
- Specificeret
1
8
62%
<1
årskontrol
- Besøg v. borgeren
<1
81
100,00%
2
* Bemærk at der i kolonne 2: Gennemsnitlig aktivitet pr. arbejdsdag/kapacitet i Region
Midtjylland, er opgjort i daglig aktivitet og i kolonne 5: aktivitet pr. uge ved læge på Endelave,
er opgjort i ugentlig aktivitet.
I sommerperiodens otte uger falder aktivitetsniveauet i praksis med knap 17 % i forhold til
årets øvrige periode. Den begrænsede aktivitet i sommerperioden (se tabel 2) taler for, at der
ikke er behov for den ekstra lægebemanding. De turister, der måtte være på øen, trækker
tilsyneladende ikke nævneværdigt på lægen.
Tabel 2 – Tilstedeværende aktivitet på Endelave i sommerperioden (otte uger)
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Grundydelser som kræver
tilstedeværelse, i sommerperiode,
2017
Grundydelser der kræver
tilstedeværelse

Endelave i alt

Aktivitet pr. uge ved
lægen på Endelave

122

15

- Konsultationer
- Besøg ved borgeren

116
6

15
<1

Tunø
Antallet af aktiviteter på Tunø, som kræver personlig tilstedeværelse af en læge, svarer kun til
omtrent en fjerdedel af aktiviteten på Endelave. Alligevel anslås det, at en opjustering af den
lægelige tilstedeværelse vil være hensigtsmæssig, da 77% af alle tunøboernes konsultationer
sker ved andre praksis end den tilstedeværende læge på øen. Samlet set foregår 38 % af alle
aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse af en læge, i andre praksis (tabel 3).
Tabel 3 – Tilstedeværende aktivitet på Tunø uden for sommerperioden
Grundydelser som
Gns. aktivitet pr.
kræver tilstedeværelse, arbejdsdag/kapacitet
ekskl. sommerperiode, i RM*
2017

Tunøborgere
hos
læge på
Tunø

Grundydelser der
kræver tilstedeværelse

179

23

Andel
hos
læge på
Tunø
(øvrige
er hos
andre
læger)
62%

Aktivitet
pr. måned
ved læge
på Tunø*

Aktivitet pr.
uge ved
læge på
Tunø*

18

4

- Konsultationer
22
29
23%
3
1
- Specificeret årskontrol 1
1
13
<1
<1
- Besøg v. borgeren
<1
149
98%
15
3
* Bemærk at der i kolonne 2: Gennemsnitlig aktivitet pr. arbejdsdag/kapacitet i Region
Midtjylland, er opgjort i daglig aktivitet, i kolonne 5: aktivitet pr. måned ved læge på Tunø, er
opgjort i månedlig aktivitet og i kolonne 6: Aktivitet pr. uge ved læge på Tunø, er opgjort i
ugentlig aktivitet.
Selv om Tunøboernes aktivitetsniveau i lægepraksis falder i sommerperioden, firedobles det
samlede aktivitetsniveau på grund af turister. Det er dog væsentligt at holde for øje, at
aktiviteten stadig er meget begrænset (18 pr. uge (Se tabel 4). Hvis aktiviteterne i
sommerperioden på Tunø var samlet på én dag ugentlig, ville aktivitetsniveauet den dag svare
til niveauet i årets øvrige uger på Endelave.
Tabel 4 – Tilstedeværende aktiviteter på Tunø i sommerperioden
Grundydelser som kræver tilstedeværelse, Tunø i alt
Aktivitet pr. uge ved
i sommerperiode, 2017
læge på Tunø
Grundydelser der kræver tilstedeværelse
143
18
- Konsultationer
- Besøg v. borgeren

141
2

18
<1

Sammenfatning
På baggrund af analyse af aktiviteterne på Endelave, vurderer administrationen at den
lægelige tilstedeværelse fremover kan nedjusteres til én dag frem for to dage om ugen. Det
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samme gør sig gældende for sommerperiodens otte uger, hvor den begrænsede aktivitet taler
for, at der ikke er behov for den ekstra lægebemanding.
På trods at der på Tunø i dag er et langt lavere antal aktiviteter, som kræver personlig
tilstedeværelse af en læge, end på Endelave, anslår administrationen at der er et behov for at
opjustere den lægelige tilstedeværelse til et niveau som foreslået på Endelave, altså én dag
om ugen. Dette gælder også for sommerperioden, eftersom en uges aktiviteter i
sommerperioden på Tunø svarer til aktivitetsniveauet i årets øvrige uger på Endelave.
Med grundlag i dette og øernes sammenlignelighed, vurderer administrationen, at behovet for
at kunne tilgå læge på Tunø ligesom på Endelave kan imødekommes og ensrettes med én
lægedag ugentligt. Det er ligeledes administrationens vurdering, at behovet i
sommerperiodens otte uger også kan dækkes med én ugentlig lægedage, frem for en fast
læge hver dag.
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