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Ansøgning om godkendelse af iværksættelse af forsøg og
dispensation fra udbudsforpligtelsen
Region Midtjylland søger hermed om godkendelse af iværksættelse af
forsøg efter sundhedslovens § 233, konkret i form af etablering af en
almen medicinsk klinik drevet af Region Midtjylland på den
kommunale institution Landsbyen Sølund omfattende institutionens
beboere. Der søges om en forsøgsperiode på 6 år.
Der ansøges i forlængelse heraf om dispensation fra
udbudsforpligtelsen i sundhedsloven § 227 stk. 5, således at Region
Midtjylland undlader at gennemføre udbud herfor.
Baggrund for ansøgningen
Region Midtjylland er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at sikre
regionens borgere lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i
hele regionen.
Region Midtjylland har gennem en lang årrække haft ansat en såkaldt
huslæge på den kommunale institution "Landsbyen Sølund". Sølund
ligger i Skanderborg Kommune og er en boform og et aktivitetstilbud
for voksne over 18 år med et betydeligt og varigt nedsat psykisk og
fysisk funktionsniveau.
Regionen har ikke pligt til at stille et lægetilbud til rådighed særligt
for Sølunds beboere. Beboernes særlige behov har dog betydet, at
regionen har prioriteret dette særlige tilbud.
Der er tale om en patientgruppe med særlige behov som ikke passer
ind i en almindelig praksisdrift og honoreringsstruktur. Der kan bl.a.
være behov for at observere beboerne i længere tid for at afdække
den sundhedsmæssige problemstilling, da en meget stor del af
beboerne ikke har et funktionelt sprog. Lægen må derfor være til
stede i dagligdagen og have et tæt samarbejde med det øvrige
personale på institutionen.
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For mange af beboerne vil det ikke være muligt at komme ind i en almindelig praksis med nye
omgivelser og fremmede mennesker. Det vil skabe angst og utryghed, som kan give sig til
udtryk fysisk i form af overfald og ødelæggelser i venteværelset
Lægen på Sølund opsagde sin stilling pr. 1. januar 2018. Efter lægens opsigelse blev der
foretaget en juridisk vurdering af, hvilke muligheder regionen har for at sikre en læge til
institutionen. Det viser sig, at regionen ikke har hjemmel i den nuværende sundhedslov til på
ny at ansætte en læge til at yde lægehjælp til borgere på en kommunal institution.
Region Midtjylland ønsker pr. 1. september 2020 at etablere en regionsdreven almen
medicinsk klinik på institutionen Sølund for beboerne på Sølund, hvilket kræver de førnævnte
godkendelser. Den regionsdrevne almene medicinske klinik skal sikre et alment lægeligt tilbud
til beboerne på Sølund og understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og
sikre mere lighed i sundhed for denne patientgruppe.
Målet er således ikke blot et ønske om at sikre lægedækning, men også at fremme udviklingen
af det samlede sundhedsvæsen for derigennem at sikre Sølunds beboere lige adgang til
lægehjælp og relevante sundhedstilbud.
Formålet
Det er i høj grad hensynet til Sølunds beboere, som gør at Region Midtjylland ønsker at
etablere en klinik på institutionen, som kan udvikles efter de behov der måtte være for netop
denne patientgruppe.
Region Midtjylland, Skanderborg Kommune og Sølund vil i fællesskab arbejde for at skabe og
formidle et særligt miljø for den/de kommende læge(r), som indeholder en naturlig
opmærksomhed på lighed i sundhed for den helt særlige og komplekse patientgruppe.
Der vil derudover være særlig fokus på tværfaglighed, faglig sparring og koordinering og gerne
samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.
Region Midtjylland har været i dialog med de praktiserende læger i Skanderborg, PLOMidtjylland, Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune og pårørende repræsentant til
beboerne på Sølund. Opgaven har tidligere været annonceret til praktiserende læger, men der
var ingen praktiserende læger der bød på opgaven.
Fysiske rammer for den almene medicinske lægeklinik
Den almene medicinske klinik vil blive placeret på institutionen Landsbyen Sølund. Som det
har været hidtil, vil Sølund/Skanderborg Kommune stille kliniklokalerne til rådighed, mens
regionen udstyrer klinikken med klinisk udstyr.
Skanderborg Kommune vil enten renovere de nuværende kliniklokaler eller indrette nye lokaler
til formålet. Det vil optimere forholdene og formentlig gøre lokalerne mere attraktive som
arbejdsplads for den/de kommende læge(r).
Organisatoriske rammer for klinikken
Lægekapaciteten i den almene medicinske klinik fastsættes til 1 fuldtidslæge eller 2 læger med
deltidsansættelse. Sidstnævnte vil give mulighed for lægefaglig sparring, samt fleksibilitet for
den enkelte læge herunder nedsat tid. Hvis interesserede læger ønsker det, kan regionen
afsøge muligheden for delvis ansættelse samtidig i hospitalsregi.
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Da forhenværende læger netop har givet udtryk for manglende lægefaglig sparring samt
fleksibilitet til ferieafvikling mv., vil det være oplagt at ansætte to læger på deltid.
Lægerne vil få til opgave at yde almen lægehjælp til Sølunds beboere samt samarbejde med
pædagoger, det øvrige sundhedsteam (sygeplejersker, psykiater, neurolog, fysioterapeuter) og
sekretær ansat på institutionen.
Region Midtjylland får ansvaret for at sikre kvaliteten i klinikken, herunder dokumentere
ydelser og kvalitet.
Region Midtjylland har det fulde ansvar for ansættelse af lægefagligt personale og den daglige
administration varetages i samarbejde med personalet på Sølund (Skanderborg Kommune).
Drifts-og udviklingsøkonomi
Drifts-og udviklingsomkostninger vedrørende de ansatte almen medicinske læger, klinisk
udstyr, forbrugsartikler samt administration afholdes af driftskontoen for praksissektoren i
Region Midtjylland og dermed af det budget, der i forvejen anvendes på området.
Skanderborg Kommune fortsætter med at stille tidssvarende kliniklokaler til rådighed, afholde
udgifter til vand, el og varme, bortskaffelse af affald, rengøring, udstyre klinikken med de
fornødne kontorartikler og inventar. Endvidere stiller Sølund sekretær og sygeplejersker til
rådighed.
Mål
Det er et mål at opgaver placeres og løses, der hvor de håndteres bedst og billigst på
borgernes præmisser. Det mener vi, denne løsning gør. Som nævnt tidligere vil denne løsning
for beboerne i høj grad være på patientens præmisser, som er regionens vision og vil være
med til at skabe mere lighed i sundhed for disse borgere.
Løsningen vil kunne skabe et holistisk syn på beboerne, som formentlig kan fremme de
forebyggende indsatser og dermed sikre en kontinuerlig opfølgning og minimere
uhensigtsmæssige indlæggelser.
Styregruppe
Der nedsættes en styregruppe for udviklingen af en regionsdreven lægeklinik på Sølund.
Styregruppen har medlemmer fra Region Midtjylland, Landsbyen Sølund og Skanderborg
Kommune.
Evaluering
Projektet evalueres ved en midtvejsevaluering og en slutevaluering.
Det skal i den videre proces nærmere defineres, hvilke parametre tilbuddet skal evalueres på.
Der kan som udgangspunkt både ses på procesevaluering og effektevaluering.
Venlig hilsen
Anders Kühnau
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