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Mulige snitflader mellem privathospitaler og privatpraktiserende
speciallæger

Hospitalsudvalgsmedlem Ib Bjerregaard har den 10. maj 2021 anmodet
Administrationen om et overblik over Region Midtjyllands aktuelle
udbudsaftaler. Konkret ønskedes følgende afdækket:


Overblik over udbudsaftaler – herunder kontraktstart,
udløbsdato og økonomi.



Behandlinger i udbudsaftalerne, som potentielt vil kunne
udføres af praktiserende speciallæger – herunder pris i
udbudsaftaler og pris ved praktiserende speciallæge.

Region Midtjylland benytter på nuværende tidspunkt de praktiserende
speciallæger på forskellige områder og der er ca. 150 kapaciteter
(fuldtids læger) inden for speciallægepraksis og fordelingen inden for
de forskellige specialer fremgår af bilag 1.
I 2019 behandlede speciallægepraksis i Region Midtjylland ca.
380.000 patienter og fik udbetalt honorarer for ca. 650 mio. kr.
Honoreringen inden for de forskellige specialer varierer ift.
behandlingernes karakter m.m.
Den gennemsnitlige afregning pr. kapacitet var ca. 4.4 mio. kr. pr.
speciallægepraksis.
Overenskomsten for de praktiserende speciallæger i Danmark
indeholder samlet set et økonomiprotokollat på 3,4 mia. kr. om året.
I 2019, som er seneste normal år, omsatte speciallægerne i Danmark
stort set svarende til økonomiprotokollatet.
Aktuelle udbudsaftaler i Region Midtjylland
Region Midtjylland indgår udbudsaftaler på baggrund af
kapacitetsmæssige udfordringer på de offentlige hospitaler. Ved
offentliggørelsen af udbud har privathospitaler og privatpraktiserende
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speciallæger mulighed for at byde ind på den pågældende opgave, såfremt de nødvendige
kompetencer, kvalitetsmæssige krav og kapacitet haves.
Med indgåelse af en udbudsaftale er regionen berettiget – men ikke forpligtet – til at henvise
gruppen af patienter, som ligger ud over den offentlige kapacitet, til vinderen af udbuddet. På
områder hvor Region Midtjylland har indgået udbudsaftaler, kan andre leverandører dermed
som udgangspunkt kun benyttes, hvis samarbejdshospitalet ikke formår at overholde de
aftalte ventetider for den pågældende udredning og/eller behandling. I disse tilfælde vil
mulighederne for at afvikle aktiviteterne andre steder – herunder hos de praktiserende
speciallæger – undersøges.
I bilag 2 ses de udbudsaftaler, Region Midtjylland aktuelt har indgået fordelt på områder.
Listen inkluderer dato for de respektive udbudsaftalers kontraktstart og udløb, samt forbrug på
privathospital.
Det økonomiske estimat er så vidt muligt dannet på baggrund af forbruget på privathospitaler
på de respektive områder i 2019. Visse udbud er indgået senere end 2019, hvorfor forbruget
her i stedet er dannet på baggrund af udgifter til privathospital i 2020.
Afdækning af muligheder for anvendelse af praktiserende speciallæger
Som supplement til ovenstående overblik ønskedes desuden en vurdering af, hvilke
behandlinger der aktuelt indgår i en udbudsaftale, som potentielt vil kunne udføres af
praktiserende speciallæger samt priser til sammenligning.
Det har for indeværende ikke været muligt at besvare dette spørgsmål til fulde. En vurdering
af hvilke behandlinger, som potentielt vil kunne håndteres af privatpraktiserende speciallæger,
vil nødvendiggøre en gennemgang af hvert enkelt udbud og de deri omfattede
undersøgelser/behandlinger/operationer i samarbejde med de respektive fagrådgivere og
dermed en betydelig arbejdsmængde for både administrationen og de pågældende
sundhedsprofessionelle.
Vurderingen af det økonomiske aspekt vil i de fleste tilfælde ligeledes forudsætte en nærmere
analyse, for at estimere hvor meget en given undersøgelse/behandling/operation koster i
speciallægepraksis. Det vil forudsætte inddragelse af de praktiserende speciallæger samt
offentlige fagrådgivere for at komme dette nærmere.
I denne forbindelse er der foretaget en overordnet vurdering af, hvorvidt dele af de
eksisterende udbud potentielt vil kunne håndteres af praktiserende speciallæger. Denne
vurdering fremgår ligeledes af bilag 2. Områder, hvor der overordnet vurderes at kunne være
mulighed for at anvende praktiserende speciallæger til dele af udbuddet er her markeret
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"muligt", mens områder hvor dette ikke vurderes at være muligt og/eller hensigtsmæssigt er
markeret "Nej".
Det understreges, at vurderingen er foretaget på et overordnet niveau af relevante
administrative medarbejdere og dermed ikke af sundhedspersonale med indgående kendskab
til de specifikke procedurer/ydelser, de respektive udbudsaftaler omfatter. Vurderingen skal
dermed ses i lyset af ovennævnte forbehold.
Hospitalsudvalget bedes derfor drøfte ovenstående udredning. Såfremt Hospitalsudvalget
ønsker en nærmere udredning igangsat, vil Administrationen tage initiativ til at iværksætte
arbejdet og vil på førstkommende hospitalsudvalgsmøde give en status på, hvornår arbejdet
kan forventes tilendebragt.
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Bilag 1. Antal kapaciteter, speciallægepraksis
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Bilag 2. Aktuelle udbudsaftaler i Region Midtjylland

Område

Kontraktstart

Udløbsdato

Ortopædkirurgi
Ortopædkirurgi
Skulderkirurgi

15. januar 2018
22. januar 2018

14. januar 2022
14. januar 2021

Antal
henvisninger i
2019
1059

Forbrug 2019

Mulighed for brug af
privatpraktiserende
speciallæge

kr. 19.882.672
Muligt
Nej

681
Rygoperationer
Lumbale ryglidelser

kr. 4.087.508
16. april 2018

15. oktober 2021

1. juli 2020 (2 udbud)/7.
oktober 2020 (1 udbud)

30. juni 2022 (2) / 31.
marts 2021 (1)

1. november 2019
1. november 2019
1. november 2019

31. oktober 2021
31. oktober 2021
31. oktober 2021

.

31. januar 2022

1. maj 2020

1. maj 2022

Ultralyd
Ultralydsscanninger

1. februar 2020

31. januar 2022

Neurofysiologi
EMG-undersøgelser
ENG-undersøgelser
EEG-undersøgelser

1. januar 2017
1. januar 2017
1. januar 2017

30. juni 2021
30. juni 2021
30. juni 2021

MR-scanninger
MR-scanninger (OBS: 3 aftaler)
Urologi
Prostata og vandladningsproblemer
Urinvejskirurgiske smålidelser
Uretersten
Udredning af medicinske mave-tarm patienter
Udredning af medicinske mave-tarm patienter
Tværfaglig smertebehandling
Tværfaglig smertebehandling (2 aftaler)

12882

Mammaradiologi
Klinisk mammografi
Plastikkirurgi
Brystreduktion og -rekonstruktion
Arkorrektion, hudcancer og fibrose i hud
Plastikkirurgi efter massiv vægttab
CT-scanninger
CT-scanninger

31. januar 2022
31. januar 2022
14. september 2021

15. oktober 2020

14. oktober 2022

kr. 3.418.602
Muligt

1304

1. februar 2018
1. februar 2018
15. september 2018

kr. 1.107.161
Muligt

1309

31. oktober 2021

kr. 18.924.353
Nej

1419

1. december 2017

kr. 1.819.955
Muligt

1420

30. juni 2022
30. juni 2022

kr. 5.177.900
Nej
Nej
Nej

323

1. juli 2020
1. juli 2020

kr. 11.733.262
Nej

377

Organkirurgi
Operationer på galdeblære, operation for brok og operation
for hæmorider
Koloskopier, gastroskopier og sigmoideskopier

Nej

kr. 4.488.804
Muligt
Muligt

6750

kr. 14.328.833
Nej

1055

214

kr. 12.406.792

Muligvis

kr. 44.620
Nej

