
Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning

RESUMÉ
I slutningen af november 2021 kom det via pressen frem, at 8 kommuner og tre sogne i Syddan-
mark ikke har haft en lægevagtskonsultation i halvandet år. Ingen af de berørte kommuner er ble-
vet orienteret.

KKR Syddanmarks formandskab henvendte sig den 7. december 2021, på vegne af de syddanske 
kommuner, til regionsrådsformand, Stephanie Lose, og formand for PLO Syd, Birgitte Ries Møller. 
I henvendelsen udtrykker formandskabet bekymring over, at ikke alle syddanske borgere er sikret 
et lægevagtstilbud i nærområdet.

Regionsrådsformanden beklager i et svar til KKR Syddanmarks formandskab, at de berørte kom-
muner ikke er blevet informeret om PLO Syddanmarks beslutning om midlertidigt at lukke en ræk-
ke lægevagtskonsultationssteder. Samtidig understreger regionsrådsformanden, at regionen deler 
kommunernes ønske om, at der er et tilbud om lægevagt tæt på de syddanske borgere.
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SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Aftalegrundlag for konsultationssteder
Region Syddanmark har indgået aftale med PLO Syddanmark om tilrettelæggelse, bemanding og 
drift af den regionale lægevagt, herunder også konsultationsstederne. I aftalen fremgår det, at læ-
gevagten i Syddanmark har 21 konsultationssteder.

PLO Syddanmark besluttede i foråret 2020 midlertidigt at lukke 11 konsultationssteder i Syddan-
mark. Det drejer sig om Assens, Brørup, Fanø, Fredericia, Faaborg, Middelfart, Tønder og Varde 
Kommuner og Ribe, Ringe og Rudkøbing sogn.

Henvendelse fra KKR Syddanmarks formandskab
KKR Syddanmarks formandskab henvendte sig den 7. december 2021 til regionsrådsformand, 
Stephanie Lose, og formand for PLO Syd, Birgitte Ries Møller.

I henvendelsen problematiserer KKR-formandskabet, at de berørte kommuner ikke er blevet orien-
teret om beslutningen, baggrunden for den, og at kommunerne er uvidende om, hvilke planer der 
er lagt for de i alt 11 lukkede konsultationssteder.



KKR-formandskabet fremhæver desuden i deres henvendelse, at de syddanske kommuner har en 
klar forventning om, at vagtlægekonsultationsstederne genåbnes, så borgerne sikres lige og let ad-
gang til et sundhedstilbud i nærområdet. 

Svar på henvendelsen
Regionsrådsformand, Stephanie Lose, svarede på KKR Syddanmarks henvendelse den 17. de-
cember 2021. I svaret beklager Stephanie Lose PLO Syddanmarks midlertidige nedlukning af læ-
gevagtskonsultationsstederne, og at de berørte kommuner ikke er blevet orienteret.

Samtidig forklarer regionsrådsformanden, at perioden for den midlertidige nedlukning, har strakt 
sig længere end hvad regionen oprindeligt havde forventet, og at regionen flere gange har anmo-
det PLO Syddanmark om en plan for genåbningen af konsultationsstederne. 

Regionsrådsformanden understreger desuden, at regionen deler kommunernes ønske om, at de 
syddanske borgere skal have adgang til en fysisk lægevagtskonsultation også uden for de større 
byer.

Også PLO Syddanmark svarer på KKR Syddanmarks henvendelse i et brev pr. 15. december 
2021. Her begrunder PLO Syddanmark den midlertidige lukning med coronaepidemiens indtræden 
og indførelsen af videokonsultationer. Samtidig gør PLO Syddanmark opmærksom på, at læge-
vagtsordningen står overfor en modernisering, der kan betyde ændringer i den nuværende struk-
tur.

Håndtering af sag i K22 og KKR
Sagen er på kommunaldirektørkredsens møde den 17. januar 2022, hvor regionsdirektør Jane 
Kraglund deltager, ligesom sagen er på mødet i KKR Syddanmark den 24. januar 2022. 

BILAG 
 Henvendelse til Region Syddanmark og PLO Syd om lægevagtskonsultationer i Syddan-

mark
 Svar fra Region Syddanmark til KKR Syddanmark lægevagtskonsultation
 Svar fra PLO Syd til KKR Syddanmark lægevagtskonsultationer


