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Randers, ophør håndteret
Det lykkedes administrationen at afsætte den annoncerede
lægepraksis i Randers, som lægen ikke selv havde kunne sælge.
Ydernummeret og de ca. 1.550 patienter overtages af et eksisterende
lægehus pr. 1/7. Der var to bud på ydernummeret, der blev solgt for
højeste bud på 2.000 kr.

Annoncering af to 0-ydernumre i Horsens by
Der var ingen bud på de to ydernumre, som regionen annoncerede i
Horsens. Administrationen forventer at forlænge svarfristen, da det i
andre tilfælde er lykkedes i flere forsøg at afsætte ydernumre. Der er
i øjeblikket åben for tilgang i fire praksis i Horsens og der er en lille
ekstra patientkapacitet i Hovedgaard og Østbirk inden for 15 km
grænsen.

Lægedækning af beboerne ved Sølund
Der har ved deadline 26/3 ikke været henvendelser fra læger
angående en aftale om lægedækning i Landsbyen Sølund.
Lægbetjeningen varetages fortsat ved hjælp af et vikarbureau.
Administrationen arbejder på at finde en permanent løsning.

Kapacitetsudvidelser Viborg og Silkeborg
Der en annonceret ydernumre i Viborg og Silkeborg med
ansøgningsfrist 23/4. Administrationen forventer at sælge begge
ydernumre og dermed skabe den ønskede ekstra kapacitet i begge
byer.
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Lemvig
I Lemvig er der en generel bekymring over, at flere af byens ældre læger har besluttet at
stoppe senest til september 2019, da de ikke ønsker at gennemgå akkrediteringsprocessen.
Administrationen er i gang med at analysere mulighederne for at etablere en regionsklinik som
et af de mulige tiltag, som kan tages i anvendelse, hvis der opstår en lægedækningssituation.
Det kan ske under sundhedslovens §233, hvor en regionsklinik kan etableres uden først at lave
et udbud, hvis den fungerer som en forsøgsordning, hvor det er muligt at arbejde med andre
måder at tilbyde nære sundhedstilbud til borgerne. En sådan klinik vil kunne afløse den
nuværende udbudsklinik, og kunne inddrage de patienter, der vil blive berørt af eventuelle
ophør, hvor der ikke kan skabes et normalt generationsskifte.

Hornsyld
I Hornsyld er en læge pludselig og uventet afgået ved døden. Det betyder naturligvis, at den
praksis, hvor han var kompagnon, er i en vanskelig situation, hvilket altid er tilfældet i
sådanne situationer. Administrationen er i dialog med den tilbageværende læge, der overvejer
sine muligheder. Ifølge overenskomsten har praksis stadig pligt til at passe de tilmeldte
patienter, hvilket sker ved brug af vikarlæge 2 dage om ugen. Praksis stiller ikke spørgsmål til
dette, men er naturligvis usikker på den fremtidige drift, hvis det ikke er muligt hurtigt at finde
en varig løsning med en ny læge.
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