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Kære Niels Høgalmen
Tak for dine henvendelser vedrørende behandlingen af sagen om udbudsklinikkernes deltagelse i lægevagten
Først og fremmest vil jeg takke jer i MedAssist for den store indsats,
som I leverer for patienterne ved at drive udbudsklinikken i Holstebro
med et udpræget fokus på kvalitet og service.
Overenskomstmæssige lægeløsninger er Region Midtjyllands førsteprioritet, og regionens mulighed for at oprette af udbuds- og regionsklinikker, tages derfor først i brug, når ingen alment praktiserende
læger ønsker at drive lægepraksis i det pågældende område. Dette
var i flere omgange ikke muligt i Holstebro, og jeres arbejde har derfor sikret lægedækningen her. Tak for det.
Til din undren over, hvorfor jeres første klinik "Lille Østergade" ikke
blev forlænget, således at de to kontrakter kunne udløbe samtidig, vil
jeg sige, at jeg forstår jeres situation, men at Region Midtjylland som
følge af ovenstående, er forpligtet til at afsøge mulighederne for at
praksis igen kan drives på almindelige overenskomstmæssige vilkår
når en udbudskontrakt udløber.
Det er fortsat regionens politik, at udbudsklinikker har en horisont på
3 år. I starten af 2021 vedtog Regionsrådet dog helt ekstraordinært
at forlænge kontrakten vedrørende jeres anden klinik "Holstebro Centrum" med et år, for at skabe kontinuitet under de igangværende
regionale- samt nationale tiltag og drøftelser rettet mod sikringen af
kontinuitet i almen praksis.
Udbudsklinikkernes fritagelse fra deltagelse i lægevagten gav dog
udfordringer i forhold til forlængelsen, og jeg er orienteret om, at
regionen derfor har været i tæt dialog med jer omkring jeres deltagelse i lægevagten under forlængelsesperioden. Efter at MedAssist i
første omgang afviste dette, vendte I tilbage i midten af august og
tilbød at påtage jer vagtforpligtigelsen i forlængelsesperioden.
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Som følge af årsagen til denne sag kan Region Midtjylland dog ikke
kræve, at de omfattede udbudsklinikker deltager i lægevagten på de
nugældende vilkår. Særligt begrundes administrationens indstilling
om opsigelse dog med, at grundlaget for forlængelserne ikke længere
er aktuelt, da overenskomstforhandlingerne, samt drøftelserne vedrørende sikring af kontinuitet, er afsluttede.
Af disse grunde indstiller administrationen til opsigelse og dermed
udløb af den 3-årige kontrakt, således at Region Midtjylland igen kan
afsøge muligheden for at skabe overenskomstmæssige lægeløsninger.
Venlig hilsen
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