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Udbuds- og Regionsklinikkers deltagelse i
lægevagten i Region Midtjylland

1. Baggrund og aftalens grundlag
Ifølge ny overenskomst om almen praksis af 1. januar 2018 kan
udbuds- og regionsklinikker indgå i lægevagtsbetjeningen på samme
vilkår som de alment praktiserende læger i regionen således:

Dato 14-12-2017
Peter Sander
Tel. +4578412175
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§ 38, stk. 5
1-30-72-130-15
De alment praktiserende læger har ansvaret for lægebetjeningen i
vagttiden efter §§ 39 og 40. Udbuds- og regionsklinikker drevet med
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hjemmel i Sundhedslovens § 227, stk. 3 og 5 kan indgå i
lægevagtsbetjeningen på samme vilkår som de alment praktiserende
læger i regionen, såfremt der lokalt indgås en supplerende aftale mellem PLO og Regionen
herom. Nærmere betingelser herfor aftales lokalt.
Nærværende aftale bestemmer på hvilke vilkår, udbuds- og regionsklinikker fremadrettet
indgår i Lægevagten i Region Midtjylland. Aftalen indgås som en tillægsaftale til aftale om
vagtordningen for Region Midtjylland imellem Region Midtjylland og Praksisudvalget for Region
Midtjylland 25. august 2006 samt tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og
Praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet 29. november
2011.

2. Vilkår for udbuds- og regionsklinikkernes deltagelse i lægevagten
Udbuds- og regionsklinikker deltager på lige fod med PLO-klinikker i dækning af vagter
lægevagten. Udbuds- og regionsklinikker er forpligtet til at levere maksimalt 12 vagter pr. 4
måneder pr. kapacitet. Der kan dog indgives ønsker om flere vagter, hvis det ønskes.
Såfremt der sker væsentlige ændringer i antal kapaciteter i Region Midtjylland kan antallet i
forpligtelsen reguleres med 3 måneders varsel.
Forpligtelsen til at levere en tildelt vagt påhviler selve klinikken. Eventuelt frafald fra den
enkelte læge i klinikken er lægevagten uvedkommende. Der opkræves bod for udeblivelse
efter de almindelige regler fastsat i vagtinstruksen.
Vagtønsker indmeldes via www.vagtbytte.dk i oktober, februar og juni for vagtperioderne der
starter hhv. d. 1. januar, 1. maj og 1. september.

Udbuds- og regionsklinikken har mulighed for at blokere perioder, hvor der ikke ønskes
aftenvagt (pga. aftenkonsultation i egen klinik) samt hvis der er dage, hvor der ikke ønskes
nattevagt. Endvidere kan angives hvilke kollegaer, man ikke kan have vagt samme dag som
(af hensyn til klinikkens åbningstid). Der vil være et maksimum for antal af blokeringer. Dette
maksimum vil svare til antal maksimum blokeringer for en lignende PLO-klinik. Antallet af
maksimum blokeringer kan variere fra periode til periode.
Udbuds- og regionsklinikken skal fra PLO gives melding om hvilke vagter, der er tildelt for de
kommende 4 måneder med 1 måneds varsel.
Udbuds- og regionsklinikkerne vil primært tildeles vagter i det område, hvor klinikkens
kapacitet er beliggende, på linje med de praktiserende læger/klinikker.
Udbuds- og regionsklinikkerne deltager med kvalificerede læger i lægevagten, jf. aftale om
lægevagten (speciallæger i almen medicin) og den til enhver tid gældende overenskomst.
Tildeling af vagter til udbuds- og regionsklinikker i forhold på dage/weekender/helligdage samt
tidsrum ligestilles med de øvrige PLO-læger.
Udbuds- og regionsklikkernes læger oprettes i lægeprogrammet MedWin med et unikt login og
password samt en digital signatur. Ligeledes skal der bruges unikt login og password til
vagtbytte.dk, hvor vagtskema og link til instrukserne forefindes.
Der skal forefindes et ydernr. for hver klinik til afregning.
Det forventes, at PLO-læger og læger fra udbuds- og regionsklinikkerne yder samme indsats
og kvalitet i lægevagten for at undgå skævvridning i vagtbelastningen. Vagtinstruks og
vejledninger gælder for læger fra udbudsklinikker i samme omfang som for PLO-læger.
Nyheder og informationer i lægevagten skal læses og indarbejdes i vagtarbejdet.
Ved travlhed i Lægevagten kan vagterne, efter koordinators anvisning, forlænges ud over det
normale sluttidspunkt for vagten.
Under arbejdet i lægevagten registrerer deltagende læger fra udbuds- og regionsklinikker
hvilke ydelser, der leveres. På foranledning af konkrete forhold kan Region Midtjyllands
vagtudvalg have behov for at udveksle informationer i henhold til gældende lovgivning.
Hjemmesiden vagtbytte.dk indeholder en vagtbørs, hvor vagter efterfølgende kan byttes.

3. Uddannelse og instrukser
Det forventes, at udbuds- og regionsklinikkernes læger deltager i relevante vagtkurser, som
jævnligt udbydes af PLO’s vagtudvalg Lægevagtudvalget i Region Midtjylland. Der er ingen
udgifter forbundet med klinikkernes deltagelse i kurserne.
Lægevagtens vagtinstruks og de vejledninger, som anvendes i lægevagten, skal følges af alle
læger, der arbejder i lægevagten.

4. Klager
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Udbuds- og regionsklinikkernes læger er under arbejdet i lægevagten omfattet af de samme
klageregler, som de øvrige læger i lægevagten. Således behandles klager over faglige forhold
af Styrelsen for Patientsikkerhed og klager over vagtlægens service af Samarbejdsudvalget for
Almen Praksis.

5. Administrationsbidrag
Udbuds- og regionsklinikkerne skal bidrage til dækning af lægernes omkostninger ved driften
af lægevagten på samme vilkår som øvrige læger i regionen. Regionen foretager indeholdelse
af det til enhver tid gældende bidrag, jfr. aftale om lægevagten.

6. Ikrafttræden, regulering og ophør
Parterne er forpligtet ved deres underskrift af nærværende aftale, som træder i kraft pr. 1.
April 2018.
Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.
Såvel PLO-klinikker som Udbuds- og Regionsklinikkers deltagelse i lægevagten, omfang af
ydelsesforbrug og kvalitet, kan gøres til genstand for en drøftelse i det regionale Vagtudvalg.
I tilfælde af tvister om fortolkning og anvendelse af nærværende aftale løses disse i
Samarbejdsudvalget.

Dato

________________________
Region Midtjylland
Koncernøkonomi
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Dato

________________________
Lise Høyer
Formand
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