Sagsnr. 1-30-72-69-18
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af drift af lægepraksis

Senest besvaret: 26/2 2018. Nye svar er markeret med gult
1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Kan kontinuiteten på 6 mdr. fraviges – evt. i en
periode på det første år af kontrakten, da erfaringer
viser, at kontinuitet skabes over tid?

22/2 2018

26/2 2018

1.2

Kan der gives tilladelse til, at der – i yderste tilfælde
– kan anvendes erfarne B-autoriserede læger under
faglig supervision af speciallæger i almen medicin?

22/2 2018

26/2 2018

1.3

Må andre læger end kliniklægerne tager vagterne?

Som det fremgår af udbudsmaterialets afsnit 2.3
skal minimum én læge "over løbende perioder på 6
måneder, være på arbejde i klinikken i minimum
halvdelen af åbningsdagene". Dog er der mulighed
for at afvige fra dette krav i en opstartsperiode på 3
måneder.
Region Midtjylland er bevidst om, at det er store
krav at stille, men kontinuitet er en af de
væsentligste forskelle på en udbudsklinik og en
klinik, drevet efter overenskomsten. Derfor ligger
det regionen meget på sinde at forsøge at sikre en
vis kontinuitet i bemandingen af udbudsklinikkerne.
Det fremgår utvetydigt af udbudsmaterialets afsnit
2.3 at "Al lægegerning skal foretages af speciallæger
i almen medicin."
Det er ikke et krav, som regionen har tænkt sig at
fravige.
Ja. Der må gerne være tale om en anden læge, der
deltager i lægevagten, blot leverandøren stiller en
læge til rådighed efter vagtplanen. Den enkelte
læge, der ønsker at tage vagter, skal oprettes i og
dermed godkendes af Lægevagtudvalget, dvs. der
skal indsendes personlige oplysninger som
kontaktdata m.v. og lægen skal opfylde kravet til at
kunne fungere som vagtlæge (se Vagtinstruksen).

22/2 2018

26/2 2018
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1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
1.4
1.5

1.6

Hvad er evt. opsigelsesvarsel på medarbejdere som
virksomhedsoverdrages?
Kan man få en konkret uddybning af, hvad ”enhver
ændring i overenskomsten mellem PLO og
Regionernes Lønnings- og takstnævn” betyder, idet
dette også vil være gældende for vores
kontraktforhold jf. Kapitel 2, side 4, i ”Kontrakt”?

Hvordan foregår fordelingen af vagter – og med hvor
lang (kort) varsel bliver man orienteret om
fordelingen?

De to medarbejdere, som har hhv. 10 og 15 års
anciennitet, har begge 6 måneders opsigelse.
Formuleringen betyder, at hvis der i kontraktens
løbetid kommer en ny overenskomst, så er det
denne, der er gældende for kontraktforholdet. Dvs.
at ændringer i kravene til drift af lægepraksis kan
ændres med ændringer i overenskomsten. Hvis der
forhandles en overenskomst, der indebærer så store
ændringer, at leverandøren vurderer, at det vil være
uforholdsmæssigt dyrt for udbudsklinikken at leve
op til disse, inden for den pris man har vundet
udbuddet med, så er der mulighed for at opsige
kontrakten efter kontraktens almindelige
betingelser.
Vagttildelingen offentliggøres på vagtbytte.dk ca. 2
mdr. før vagtperioden starter, dvs. for den 4
måneders vagtperiode der starter 1/9 2018 er de at
finde på vagtbytte.dk seneste primo juli. Der vil ikke
blive tildelt vagter til udbudsklinikken i perioden 1/5
- 30/8 2018.
Det er vigtigt at bemandingen oplyses Lægevagten
så hurtigt som muligt, så lægerne kan blive oprettet
på vagtbytte.dk

22/2 2018

26/2 2018

22/2 2018

26/2 2018

22/2 2018

26/2 2018

Modtaget

Besvaret

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – Afvigelser fra overenskomsten
Nr.

Spørgsmål

Region Midtjylland
Koncernøkonomi

Svar
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – Afvigelser fra overenskomsten
2.1
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE (prisafgivelse)
Nr.

Spørgsmål

Modtaget

Besvaret

Modtaget

Besvaret

Svar

Modtaget

Besvaret

Svar

3.1
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten)
Nr.

Spørgsmål

Svar

4.1
5. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 – Fakta om udbudte klinikker og området
Nr.

Spørgsmål

5.1
6. Yderligere spørgsmål
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

6.1

Er der mulighed for årlig prisregulering – jf. den
procentvise ændring i Danmarks Statistiks
nettoprisindeks?
I andre regioner er der åbnet op for brug af
uddannelseslæger. Hvad er holdningen til dette i
Region Midtjylland?
Er det muligt at få en plantegning over lokalerne?

Der er i kontrakten lagt op til, at der årligt
prisjusteres efter nettoprisindekset.

22/2 2018

26/2 2018

I Region Midtjylland kræver vi, at alle læger som
arbejder i udbudsklinikkerne er speciallæger i almen
medicin.
Det har desværre ikke været muligt at få en

22/2 2018

26/2 2018

22/2 2018

26/2 2018

6.2

6.3
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Koncernøkonomi
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6. Yderligere spørgsmål
plantegning over bygningen. Hvis regionen
modtager denne inden deadline for svar (i dag den
26/2 ved arbejdstids ophør), lægges planen ud på
hjemmesiden.
6.4

Børneattest: Region Midtjylland ønsker at gøre
opmærksom på, at der i udkast til kontrakten er
indsat et punkt vedrørende børneattest, punktet er
her gengivet under "svar", om end der ikke er stillet
direkte spørgsmål til dette.

26/2 2018
11.3 Arbejde med børn
Det er Leverandørens ansvar at sikre at de
medarbejdere, der løser opgaver i henhold til
Kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de
pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig
vis.
Leverandøren er i overensstemmelse med
lovgivningen forpligtet til at indhente og tage stilling
til de involverede medarbejderes straffe- og
børneattest, såfremt medarbejderen:

Region Midtjylland
Koncernøkonomi



skal have direkte kontakt med børn under 15
år, såfremt ansættelses- eller
beskæftigelsesforholdet har karakter af fast
tilknytning, eller



færdes fast blandt børn under 15 år og
derved har mulighed for at opnå direkte
kontakt med disse børn, såfremt
ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet
har karakter af fast tilknytning.
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6. Yderligere spørgsmål
Efterlever Leverandøren ikke sine forpligtelser i
henhold til nærværende punkt, er Kunden berettiget
til med øjeblikkeligt varsel at ophæve Kontrakten
helt eller delvist.
6.5

Region Midtjylland
Koncernøkonomi
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