
Budget 2020     Temaforslag drift 
Social- og Sundhedsudvalget 18/26602

Acadre sagsnr. 18-26602

Navn på tema: Plejecenterlæger

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 300 300 300 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 300 300 300

Resume:
Videreførelse af løsning hvor alle borgere på plejecentre har mulighed for at vælge en 
læge, der er fast tilknyttet plejecentret. 

Sagsfremstilling:
Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL besluttede i 
maj 2016, at der skulle implementeres en løsning, hvor alle borgere på plejecentre skal 
have mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Ordningen består af to dele:
 Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast 

tilknyttet til plejecentret. Honorering af lægerne for den sundhedsfaglige 
behandling af beboerne sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.

 Der indgås konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at 
yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Der blev af parterne aftalt en 4- årig indfasningsperiode, og der blev via satspuljen for 
2016 afsat midler i 2016-2019 til implementeringen (0,4 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio.kr. 
årligt i 2017-2019). De centralt fastsatte midler bortfalder ved udgangen af 2019.

Indfasningen af plejecenterlæger vurderes i Svendborg Kommune som en succes i 
forhold til såvel borgertilfredshed samt fagligt niveau og samarbejde på plejecentrene.

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi: 
I Svendborg Kommune er der fra 2020 afsat 300.000 via værdighedsmidler til 
plejecenterlæger

Der er pt. plejecenterlæger på 12 af kommunens 19 plejecentre (Incl. friplejehjem og 
selvejende institutioner) 

Det hidtidige forbrug har vist, at på årsbasis koster ordningen i gennemsnit ca. 35.000 
kr. pr. plejecenter. Men da alle stillinger ikke er besat på nuværende tidspunkt, og da der 
vil være forskelle i forbruget mellem de enkelte plejecentre, anslås det, at udgiften i 
Svendborg Kommune vil være ca. 625.000 kr., når ordningen er fuldt udrullet. 
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