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Præam
mbel
Denne kon
ntrakt vedr. varetagelse
en af lægep
praksis for Region
R
Midttjylland er inndgået på baggrund
b
aff
udbud gen
nnemført i henhold til lo
ov 2013-07--04, nr. 904 om ændrin
ng af sundheedsloven om
m klage og
erstatningssadgang ind
den for sund
dhedsvæse
enet.
Udførelse af opgaven skal ske i overensstem
o
mmelse me
ed vilkår derr er bestemtt i nærvære
ende
Kontrakt sa
amt overenskomsten. Med overen
nskomsten menes den overenskoomst, som er
e indgået
mellem PL
LO og Regio
oners Lønniings- og takkstnævn af 3. juni 1991
1, senest æ
ændret ved aftale
a
af 14.
septemberr 2017.
Løbende æ
ændringer i overenskom
msten vil lig
geledes værre gældende for kontraaktforholdet. Når der i
dokumente
er tilhørende
e udbuddett er anvendtt begrebet ”overenskom
”
msten” er d et ovenståe
ende
overenskomst der er henvises
h
til.
Kontrakten
n fastlægger Parternes
s indbyrdes rettigheder og forpligte
elser i forbinndelse med Kundens
er hos Leve
indkøb af d
de af Kontra
akten omfatttede Ydelse
erandøren.

1 Konttraktens
s Parterr
1.1

Kund
den

Ved Kunde
en forstås
Reg
gion Midtjylland
Kon
ncernøkono
omi
Sko
ottenborg 26
880
00 Viborg
Kon
ntaktperson
n: AC-fuldmægtig Pete r Sander
Tlf.: (+45) 2043 5682
E-m
mail: peter.ssander@sta
ab.rm.dk

1.2

Leve
erandøren

Ved Levera
andøren forrstås
Levverandøren
Kon
ntaktperson
n:
Tlf.:
E-m
mail:
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1.3 Konttaktperson
ner
Kontaktperrsonerne, som nævnt i pkt. 1.1 og
g 1.2, kan, hvor
h
der ikke
e er angivett andet i Ko
ontrakten,
eller hvor d
der ikke er givet
g
anden
n skriftlig me
eddelelse frra den respe
ektive Part, i sædvanlig
gt omfang
bindende d
disponere på
p vegne af den respekktive Part.

2 Defin
nitionerr
2.1 Konttrakten
Ved Kontra
akten forstå
ås nærvære
ende dokum
ment og de tilhørende
t
kontraktbilag
k
g i henhold til
bilagsoverssigten. Hen
nvisning til Kontrakten
K
o
omfatter dermed også disse kontrraktbilag. En
ndvidere
omfatter he
envisning til Kontrakten
n og/eller ko
ontraktbilag
g også kontrraktbilagenees eventuelle
underbilag. De til Kontrakten hørrende bilag anses derfo
or for en integreret del af Kontraktten.
Ved eventu
uel uoveren
nsstemmels
se mellem n
nærværende
e dokumentt og bilagenne har nærv
værende
dokument forrang. Ve
ed uoverens
sstemmelse
e imellem bilagene gælder bilagenne i den ræk
kkefølge,
som de stå
år anført i bilagsoversig
gten.
2.2 Ydellser og Ove
erenskoms
sten
Der skal drrives lægep
praksis i ove
erensstemm
melse med de
d vilkår der er bestem
mt i nærvære
ende
Kontrakt sa
amt overenskomsten. Med overen
nskomsten menes den overenskoomst, som er
e indgået
mellem PL
LO og Regio
oners Lønniings- og takkstnævn af 3. juni 1991
1, senest æ
ændret ved aftale
a
af 14.
septemberr 2017.
Når der i dokumenter tilhørende kontrakten er anvendt begrebet ”o
overenskom
msten” er de
et
ovenstående overensskomst der er
e henvisess til.
Overensko
omst er gældende for udførelsen
u
a
af opgaven og vil regulere dette koontraktforho
old, dog
således at denne kontrakt og Kontraktbilag 1 krav overr overenskomsten er gæ
ældende forud for
overenskomsten.
Enhver efte
erfølgende ændring i overenskom
o
msten mellem
m PLO og Regionerne
R
es Lønnings
s- og
takstnævn vil ligelede
es være gældende for kkontaktforho
oldet.

3 Konttraktens
s omfan
ng
3.1 Omffang
Kontrakten
n vedrører drift
d og udfø
ørelse af læg
gepraksis på
p XX (adresse, yder n r. ).
3.2 Patie
entgrundla
ag
Det oplyste
e patient grundlag er udtryk for hvvorledes pattienterne fordeler sig vved udbudde
et, der vil
naturligt væ
ære tilgang og afgang af
a patienterr, der følgerr af eksempelvis til- og fraflytning, fødsler,
lægevalg ssamt dødsfa
ald.
3.3 Beha
andling af ikke-tilmeldte patientter
Leverandø
øren er forplligtet til at behandle
b
ikkke-tilmeldte patienter, f.eks.
f
turisteer, der henv
vender sig
ved akut opstået sygd
dom (passanter).
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Passanter forstås i afttalen som patienter
p
me
ed akut opstået sygdom
m, som ikkee har muligh
hed for at
opsøge eg
gen læge. Ikkke-tilmeldte
e patienter kan dog også være pa
atienter tilmeeldt en nærrliggende
e med ferie
klinik, som leverandørren passer i forbindelse
e eller vagtordning. Læggebetjening
gen af
disse patie
enter i en ud
dbudsklinik, honoreres pr. udførte ydelse.
På baggrund af de Yd
delser, som Leverandø
øren er forplligtet til at in
ndberette, jff. kontrakten
ns bilag 1,
opgør Reg
gion Midtjylla
and antal Ydelser
Y
tilde lt ikke-tilme
eldte patientter/passanteer og udbettaler
kvartalvist bagud hono
oraret til Le
everandøren
n.
Honoraret er det i ove
praksis ang
erenskomst om almen p
givne med de
d halvårligee takstreguleringer.
Aftalen om
m behandling
g af ikke-tilm
meldte patie
enter/passa
anter evalue
eres efter ett år fra indgåelse af
kontrakten.

4 Konttraktperriode og
g Kontrraktens ophør
4.1 Konttraktperiod
de
Kontrakten
n træder i krraft den 1. maj
m 2018 og
g er gælden
nde til og med den 30. april 2021,
medmindre
e Kunden vælger at gø
øre brug af o
option på fo
orlængelse af kontraktpperioden, jf.. pkt. 4.3.
Hvis kontra
aktperioden
ns start forsinkes, er Ku
unden berettiget til at la
ade alle elleer de manglende
Ydelser ud
dføre af tred
djemand for Leverandø
ørens regnin
ng, indtil Lev
verandørenn kan levere
e i henhold
til Kontrakttens krav.
4.2 Prøv
veperiode
De første 6 måneder af
a kontraktp
perioden er prøvetid, hvor Kunden
n kan opsigee Kontrakte
en skriftligt
med et varrsel på 30 dage
d
til den 1. i en mån
ned. Opsige
elsen skal væ
ære afsenddt senest de
en dag,
hvor prøve
etiden udløb
ber.
Opsigelse i henhold til pkt. 4.2 giver ikke Levverandøren
n ret til ersta
atning eller aanden form
m for
kompensation i anledning af opsigelsen.
4.3 Forlæ
ængelse aff kontraktp
perioden
Kunden ha
ar ret til at fo
orlænge kon
ntraktperiod
den 1 gang med ét år. Kunden skaal senest ta
age initiativ
til eventuell forlængelsse 6 måneder før Kontrraktens udlø
øb.
Forlængelsse sker på uændrede
u
vilkår.
v
4.4

Opsigelse

4.4.1 Kundens opsigelse
an med et va
arsel på 3 måneder
m
til den 1. i en måned skriiftligt opsigee Kontrakten helt eller
Kunden ka
delvist. Op
psigelse i så
ådanne tilfæ
ælde, kan do
og ikke finde
e sted inden
n for de førsste 12 måne
eder af
kontraktpe
erioden.
Opsigelse i henhold til pkt. 4.4.1 giver ikke L
Leverandøre
en ret til ers
statning elleer anden forrm for
kompensation i anledning af opsigelsen.
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4.4.2 Leverandø
ørens opsigelse
Leverandø
øren kan i he
ele Kontrak
ktperioden m
med et varsel på 6 mån
neder til denn 1. i en må
åned
skriftligt op
psige Kontra
akten. Såda
an opsigelse
e kan dog ik
kke finde sted inden foor de første 12
måneder a
af kontraktpe
erioden.
Opsigelse i henhold til pkt. 4.4.2 giver ikke K
Kunden ret til
t erstatning
g eller andeen form for
kompensation i anledning af opsigelsen.

5 Samarbejde
e og kom
mmunik
kation
5.1 Gene
erelt
Leverandø
øren skal i kontraktperio
k
oden indgå i et loyalt, fleksibelt
f
og
g smidigt saamarbejde med
m
Kunden, og
g såvel Kun
nden som Leverandøre
L
en er forplig
gtet til at info
ormere hinaanden om fo
orhold, der
skønnes at kunne ved
drøre Kontra
akten.
Overtræde
else af nærvværende pk
kt. 5 vil kunn
ne medføre ophævelse
e af Kontrakkten, jf. pkt. 12.2.
øren er i øvrrigt pligtig til ved ophørr af Kontrak
kten at sama
arbejde medd Kunden og
o en
Leverandø
eventuel ny leverandø
ør, som Kon
ntrakten ove
erdrages til,, således att overgangeen til den ny
ye
leverandørr sker med mindst muliig gene for Kunden.
5.2 Vide
eregivelse af
a oplysnin
nger til Kun
nden
Leverandø
øren er forplligtiget til at videregive enhver oplysning til Kunden, som
m Leverandø
øren har
fået kendskab til i forb
bindelse me
ed udførelse
en af Ydelse
er efter denne Kontrakkt, og som Kunden
K
finder nødvvendig for at
a Kunden kan
k varetage
e sine offen
ntligretlige fo
orpligtigelseer.
5.3 Sam
marbejde me
ed Kunden
n og det øv
vrige sundh
hedsvæsen
n
Leverandø
øren indgår som en inte
egreret del a
af det øvrig
ge sundheds
svæsen og skal sikre
kommunika
ationen mellem Levera
andøren og de forskelliige relevantte aktører i sundhedsv
væsenet er
velfungere
ende.
Leverandø
øren er forplligtiget til at bidrage til et sammenhængende patientforlø
øb samt forpligtiget til
at imødeko
omme krave
et om hurtig
g diagnose.
5.4 Kom
mmunikatio
on
Al mundtlig
g og skriftlig
g kommunik
kation melle
em Kunden og Leveran
ndøren vedrrørende Kontrakten
skal foregå
å på dansk.

6 Kvalitet
6.1 Gene
erelt
Leverandø
øren skal sikkre, at leverrandørens a
ansatte leve
er op til den enhver tid gældende lovgivning,
herunder ssærligt sund
dhedsretlig lovgivning. Leverandøren er navn
nlig forpligteet til:
 At ssikre at leve
erandørens ansatte ud
dviser omhu og samvittighedsfuldhhed under udøvelsen
u
af ssin virksomh
hed, jf. auto
orisationslovven (som se
enest beken
ndtgjort vedd Lovbekend
dtgørelse
201
17-08-18 nrr. 990 om au
utorisation a
af sundhedspersoner og
o om sunddhedsfaglig
virkksomhed)
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At ssikre at leve
erandørens ansatte ud
døver deres virksomhed
d i overenssstemmelse med
nattionale faglig
ge retningslinjer m.v., jjf. sundhedsloven.

Leverandø
ørens Ydelser skal i øvrigt leveres i en kvalite
et, der til enh
hver tid svaarer til, hvad
d der inden
for det rele
evante områ
åde betragte
es som god
d praksis – almindelig
a
anerkendt
a
faaglig standa
ard.
Leverandø
øren skal eftterleve den til enhver tiid gældende lovgivning
g, herunderr – men ikke
e
udelukkend
de – med hensyn til su
undhed, miljjø og arbejd
dsmiljø, og ved
v opfyldeelse af Konttrakten
opfylde alle
e myndighe
edskrav.
6.2 Tilkn
nytningsforhold/kontinuitet
Lægebema
andingen skkal tilrettelæ
ægges såled
des, at de tiilmeldte pattienter kan ffå et
tilknytningssforhold til en
e eller to fa
aste læger i minimum 6 måneder ad gangen.. Den pågæ
ældende
læge skal, over løbende perioderr på 6 måne
eder, være på arbejde i klinikken i minimum halvdelen
h
af åbningsdagene. Do
og vil afvige
else fra konttinuitetskrav
vet blive acc
cepteret i kllinikkens
opstartspe
eriode, der defineres
d
so
om de første
e 3 månede
er efter opsttart. Leveraandøren ska
al
organisere
e bemanding
gen på en måde,
m
så de
er er tilstrækkelig dækn
ning både hhvad angår læger og
praksisperrsonale.
6.3 Kund
dens kontrrol
Kunden err berettiget til
t at føre løbende konttrol med Lev
verandørens Ydelser. K
ontrol eller
Kundens ko
manglende
e kontrol lem
mper på inte
et punkt Levverandøren
ns forpligtels
ser i henholld til Kontrakten.
Kundens kkontrol skal tilrettelægg
ges, så den så vidt muligt ikke er til gene for LLeverandøren.
Leverandø
øren er forplligtet til at yde Kunden bistand i fo
orbindelse med
m kontrolttiltag.

7 Virks
somhed
dsoverd
dragelse
e
Hvis Virkso
omhedsove
erdragelseslloven (lovbe
ekendtgørelse nr. 710 af 20. auguust 2002 om
m
lønmodtag
geres retsstiilling ved virrksomhedso
overdragels
se med senere ændringger) eller en
n
tilsvarende
e lovgivning vil eller mu
uligvis vil fin
nde anvende
else i forbin
ndelse med Kontrakten
ns ophør,
skal Levera
andøren på
å Kundens anmodning
a
meddele Kunden
K
alle oplysningerr, der er rele
evante for,
at Kunden eller en mu
ulig fremtidig
g leverandø
ør kan vurde
ere rækkevidden af dee retsvirkninger og
pligter, derr kan udløse
es i henhold
d til denne l ovgivning. Kunden
K
harr krav på dee nævnte op
plysninger
senest 6 m
måneder førr kontraktudløb og i tilfæ
ælde af oph
hævelse af Kontrakten.
K
.
7.1 Medarbejdere
Leverandø
øren er forplligtet til at overtage
o
de medarbejdere i medfø
ør af
Virksomhe
edsoverdrag
gelsesloven (lovbekend
dtgørelse nrr. 710 af 20. august 20002 om lønm
modtageress
retsstilling ved virksom
mhedsoverd
dragelse me
ed senere ændringer).
æ
De medarb
bejdere, derr hos den hidtidige leve
erandør ove
ervejende har
h været beeskæftiget med
m de af
Kontrakten
n omfattede
e Ydelser, er oplistet i K
Kontraktbilag 6. Kontraktbilag 6 inddeholder de
etaljerede
information
ner vedrøre
ende, hvilke kollektive o
overenskom
mster med tilhørende prrotokollaterr og øvrige
kollektive a
aftaler, der er
e gældend
de for de en kelte ansættelsesforho
old, individuuelle
ansættelse
esvilkår/rettigheder, herunder løn, anciennitett samt even
ntuelle særaaftaler.
Leverandø
øren er forplligtet til at tilbyde de i K
Kontraktbila
ag 6 anførte medarbejddere ansætttelse.
Samtidig sskal Leveran
ndøren med
ddele de i K
Kontraktbilag
g 6 anførte medarbejdeere, at dere
es
nuværende
e individuelle rettigheder respekte
eres og bibe
eholdes ved
d overdrageelsen til Leve
erandøren.
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De medarb
bejdere, derr ikke ønske
er at accepttere et tilbud fra Levera
andøren om
m ansættels
se, er
herefter ikkke omfattet af Kontraktten.
Giver overrdragelsen en
e medarbe
ejder ret til a
at anse sig for
f opsagt på
p grund aff væsentligt ændrede
arbejdsvilkkår i henhold
d til Virksom
mhedsoverd
dragelseslov
vens § 3, sttk. 2, påhvil er det Leve
erandøren
at udrede e
enhver beta
aling til med
darbejderen
n i den anled
dning.
7.2 Refu
usionsopgø
ørelse
Med overd
dragelsestidspunktet, det vil sige d
datoen for kontraktperio
k
odens start,, jf. pkt. 4.1 som
skæringsdag, udfærdiger Leverandøren sæ dvanlig refu
usionsopgørelse over ssamtlige
mellemværender, derr kan relaterres til de ovverdragne medarbejder
m
re. Saldoen på
refusionsopgørelsen forfalder
f
til betaling
b
sen
nest 20 Hve
erdage efterr den hidtid ige leverandørs
godkendelse af opgørrelsen. Refu
usionsopgø
ørelsen er ett anliggende
e mellem Leeverandøre
en og den
hidtidige le
everandør, og
o er sålede
es Kunden uvedkomm
mende.
Den hidtidiige leverand
dør hæfter for
f krav ved
drørende ferie, som er optjent indeen
overdragellsestidspunktet.
For medarrbejdere, de
er modtagerr ferie med lløn, refunde
eres alene et
e beløb svaarende til optjent
feriegodtgø
ørelse med ferietillæg såvel
s
i det lløbende som
m i det følgende ferieåår. Leverand
døren
overtager h
herefter sam
mtlige feriefforpligtelserr over for de
e overdragn
ne medarbej
ejdere.
Leverandø
øren kan ikkke kræve refusion af evventuelle krav der måttte opstå i m
medfør af
Funktionæ
ærlovens (lovvbekendtgø
ørelse nr. 8 1 af 3. febru
uar 2009 med senere æ
ændringer) § 2a
vedrørende
e fratrædelssesgodtgørelse.
Ved kontra
aktophør er Leverandøren forpligte
et til at med
dvirke til uda
arbejdelse aaf tilsvarend
de
refusionsopgørelse ovver for en ko
ommende l everandør, hvis udligning ligeledees er Kunde
en
uvedkomm
mende.

8 Leve
erandørrens perrsonale
e
8.1 Gene
erelt
De medarb
bejdere, Levverandøren
n anvender ttil at opfylde
e Kontrakte
en, skal værre fagligt
velkvalifice
erede.
8.2 Arbe
ejdsklausul
Såfremt Le
everandørens medarbe
ejdere ikke er omfattet af en kollek
ktiv overensskomst, må løn- og
arbejdsvilkkårene, heru
under særlig
ge vilkår og
g arbejdstid ikke være mindre
m
gunsstige end de vilkår,
der gælderr for arbejde
e af samme
e art i henho
old til kollek
ktiv overenskomst indgåået af de inden for det
pågældend
de faglige område
o
mes
st repræsen
ntative arbejjdsparter i Danmark,
D
oog som gæld
der på hele
det danske
e område.
Dette gæld
der tillige me
edarbejdere
e ansat af u
underleverandører. Ans
svaret for, aat denne be
estemmelse
overholdess, påhviler i enhver hen
nseende Le
everandøren
n.
Kunden ka
an til enhverr tid udbede
e sig relevan
nt dokumen
ntation for, at
a løn -og arrbejdsvilkårr for
arbejdstagerne lever op
o til forplig
gtelsen i ILO
O-konvention nr. 94. Le
everandørenn skal, efterr skriftligt
emskaffe rellevant doku
umentation ffra såvel eg
gne som eve
entuelle undderleverand
dørers
påkrav, fre
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arbejdstagere. Dokum
mentationen
n skal være Kunden i hænde sene
est 10 Hverddage efter påkravets
p
modtagelse.
Relevant d
dokumentation kan være lønsedle r, lønregnsk
kab, ansætttelseskontraakter eller
ansættelse
esbeviser. Det
D påhvilerr Leverandø
øren at sørg
ge for, at de
e dokumenteerede løn-o
og
arbejdsvilkkår er samm
menlignelige
e med dans ke løn -og arbejdsvilkå
a
år. Kunden kkan forlange, at der
udleveres udtræk pr. medarbejde
er fra E-indkkomst med en oversigtt over indbeetalt A-skat for de
pågældend
de medarbe
ejdere. For personale, hvor oplysn
ningerne ind
dberettes til andre land
des
skattemynd
digheder, skal tilsvaren
nde oplysni nger udleve
eres.
Kunden ka
an som led i kontrol af overholdels
o
se af klausu
ulen foretage
e løbende sstikprøvekontrol med
gennemga
ang af releva
ant dokume
entation sam
mt interview
w af ansatte hos såvel LLeverandørren som
dennes eventuelle underleverand
dører.
Det påhvile
er Leverand
døren at sik
kre, at Kund
den har ret til
t fuldstænd
dig indsigt i ansættelse
esvilkårene,
ndørers anssatte. Kund
herunder i forhold til underlevera
u
den kan til brug for sin vvurdering af, om
Leverandø
øren eller un
nderleveran
ndører har o
overholdt kla
ausulen, sø
øge rådgivniing hos rele
evante
arbejdsgive
er- og/eller arbejdstage
erorganisattioner.
Hvis Leverrandøren ikke efter påk
krav eller fo
orhandlingerr lever op till forpligtelseerne vedrørrende løn
og arbejdssvilkår, herunder har fre
emsendt rellevant doku
umentation, kan Kundeen kræve en
n dagbod
på 10.000 DKK pr. Hvverdag indtil dokumenttationen er modtaget.
m
I gentagelseestilfælde fo
orhøjes
dagboden til 20.000 DKK
D
pr. Hve
erdag. Kund
den er beretttiget til at modregne
m
bboden i den
førstkomm
mende betaliing til Leverrandøren, e
efter at bode
en er forfald
det til betalinng.
Manglende
e overholde
else af forpligtelserne vvedrørende løn og arbe
ejdsvilkår kaan herudove
er i øvrigt,
f.eks. ved g
gentagne alvorlige
a
ove
ertrædelser,, efter omsttændighede
erne udgøree væsentlig
misligholde
else og med
dføre ret til ophævelse af Kontraktten.

9 Prise
er og prrisregullering
9.1 Prise
er
Priserne angivet i Kon
ntraktbilag 2 er nettopr iser ekskl. moms
m
i danske kroner men inkl. evt.
e øvrige
afgifter (tolld mv.).
ækker alle de
d med yde
elsen forbun
ndne omkos
stninger.
Priserne dæ
9.2 Prisrregulering
Priserne err faste i min
nimum 12 måneder
m
fra Kontrakten
ns ikrafttræd
den, jf. pkt. 44. Priserne kan
således tid
dligst regule
eres i opadg
gående retn
ning med virrkning fra 1.. april 2019.. Herefter kan priserne
e
reguleres h
hver 12. må
åned. Prisre
egulering i o
opadgående
e retning ha
ar alene virkkning for fremtiden.
Hvert år prr. den 1. april, regulere
es uden særrskilt varsel den årlige pris. pr. tilm
meldt patient med den
procentvise
e stigning i nettoprisind
dekset fra ja
anuar måne
ed det foreg
gående år ti l januar må
åned for
reguleringssåret.
Såfremt ind
deksregulering umuligg
gøres, ekse
empelvis ve
ed bortfald af
a beregninggen af
nettoprisindekset ellerr anden lovg
givning hero
om, forhøje
es prisen i stedet i overrensstemme
else med

Region Miidtjylland
Koncernø
økonomi

Siide 9 af 16

Sagsnr.: 1
1-30-72-69-18

Kontrakt

stigningen i et andet eksisterende
e
e eller nyt t ilsvarende indeks
i
ellerr – hvis et såådant ikke findes
f
–
efter principper, der lig
gger beregn
ningen af ne
ettoprisinde
ekset så næ
ært som muliigt.

10 Faktturering
g og bettaling m
mv.
10.1 Faktturering
10.1.1 Fakturaen
ns form og indhold
nota – fremsendes ele ktronisk i OIOUBL-form
O
mat til følgeende EAN-/G
GLNFaktura – ssamt kreditn
nummer: X
XXX
Fakturaen skal indeho
olde:
 Datto for fakturraens udste
edelse (faktu
uradato)
 Datto for levering af de af fakturaen o
omfattede Ydelser
Y
(leve
eringsdato))
 Et ffortløbende
e nummer, der
d bygger p
på én eller flere
f
serier, og som ideentificerer fa
akturaen
(fakkturanumme
er)
 Levverandørens CVR-num
mmer (eller S
SE- eller P--nummer – det nummeer som Leve
erandørens
NEM-konto er knyttet til)
 Levverandørens navn og adresse
a
 Den
de Institution
n navn, adre
esse og EA
AN-/GLN-nummer
n bestillend
 Priss i alt ekskl.. moms
 Gæ
ældende mo
omssats
 Dett momsbelø
øb, der skal betales
 Bettalingsbetingelser (i he
enhold til Ko
ontrakten)
Fakturaen må ikke ind
deholde afre
egning for m
mere end 1 måned.
10.2 Beta
alingsbetingelse
Der betales den i Kon
ntraktbilag 2 aftalte priss pr. patient tilmeldt klin
nikken pr. åår. Patientan
ntallet
opgøres hvver måned pr. den 1. i måneden o
og betaling sker bagud, således 1 . betaling finder sted
den 30. ap
pril 2018.
Betalingsb
betingelsen er 30 dage fra fakturad
dato under forudsætnin
f
ng af, at Ku nden har modtaget
m
fyldestgøre
ende elektro
onisk fakturra. Fakturad
dato må ikke
e være tidlig
gere end 1.. ydelsesdato.

11 Gen
nerelle bestemm
b
melser v
vedrøre
ende Le
everand
døren
11.1 Faglighed
Leverandø
øren skal op
pfylde alle til enhver tid gældende regler for udøvelse af lægefaglig
patientbehandling og sundhedsfa
aglig virksom
mhed. Leve
erandøren skal
s
herundeer navnlig:
æge, der har det lægefa
aglige ansva
ar og er forp
pligtet til at ppåse, at den
a. Udp
pege en læ
læg
gefaglige virksomhed udøves
u
i ove
erensstemm
melse med god faglig ppraksis og med
m de
plig
gter, der er fastsat
f
i lov
vgivningen ffor sundhed
dsfaglig virks
somhed, jf. lov om autorisation aff
sun
ndhedsperssoner og om
m sundhedsffaglig virkso
omhed (Lov
vbekendtgø relse nr. 87
77 af 4.
aug
gust 2011)
b. Oplyse, hvis der udnævne
es en ny læ
ægefaglig an
nsvarlig læg
ge
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c. Dokkumentere at de af den
nne aftale o
omhandlede
e Ydelser ud
dføres af auutoriseret
sun
ndhedsperssonale unde
er lægefaglig
gt ansvar aff speciallæg
ger med speeciallægeud
ddannelse
i Almen mediccin. I forhold
d til godkend
delse af læg
ger og syge
eplejersker – fremsende
n til Region Midtjylland , som minim
mum, i form af opdatere
rede CV og
dokkumentation
auttorisationer.. Dokumenttationspligte
en gælder også
o
i forholld til læger aansat hos
und
derleverand
dører.
11.2 Spro
og
Al kommun
nikation me
ellem patienten og leve randørens sundhedspersonale skkal foregå på dansk,
norsk ellerr svensk. Så
åfremt komm
munikatione
en foregår på
p norsk eller svensk, sskal dette ske
s ved
anvendelse
en af danskk sundhedsffaglig termi nologi, heru
under daglig
gdags beteggnelser for
sygdomme
e, symptomer og behan
ndlingsmeto
oder. Kunde
en er beretttiget til at foorlange navn
ngivne
læger hos leverandørren udskiftett, såfremt K
Kunden har saglige indsigelser mood lægens fortsatte
f
tilknytning til klinikken i tilfælde af gentagne klager fra patienter
p
over sprogprooblemer, eller andre
kommunika
ationsproble
emer.

12 Leve
erandørrens miisligholdelse
12.1 Gene
erelt
Dansk retss almindelige regler i fo
orbindelse m
med Leverandørers mis
sligholdelsee gælder, medmindre
m
andet følge
er af Kontra
akten.
Leverandø
øren er heru
udover ersta
atningsansvvarlig i henh
hold til pkt. 15.1.
1
12.2 Ophævelse af Kontrakten
n
Kontrakten
n kan af Kun
nden ophæves ved væ
æsentlig mis
sligholdelse.
Følgende – ikke-udtømmende – forhold ansses altid for væsentlig misligholdel
m
lse, der berrettiger
Kunden til helt eller de
elvist at hæ
æve Kontraktten med virrkning for fre
emtiden.


At llæger, der er
e ansat hos
s leverandø
øren, gør sig
g skyldig i forhold, der kan medføre
frakkendelse aff retten til att praktisere som læge.



At lleverandøre
en, leverand
dørens ansa
atte eller lev
verandøren
ns underleveerandør ove
ertræder
reg
glerne om ta
avshedspligt, jf. pkt. 16
6, eller regle
erne om info
ormeret sam
mtykke til be
ehandling.



en, leverand
dørens ansa
atte eller lev
verandøren
ns underleveerandør ube
erettiget
At lleverandøre
fore
etager opsla
ag i p-journal, e-journa
al, Sundhedsjournalen eller andre elektronisk
ke
(jou
urnal)system
mer.



At lleverandøre
en ikke overholder den
n til enhver tid
t gældend
de persondaatalovgivnin
ng, jf. pkt.
16.



At lleverandøre
en ikke overholder sin pligt ifølge kontrakten til registreri ng af Ydels
ser i
afre
egningssysttemet samt rettelse af fejlregistrerrede Ydelse
er, der afvisses/returneres af
Kun
nden



Hviis Kunden gentagne
g
ga
ange opleve
er mangelfu
ulde Ydelser, og Kundeen har rekla
ameret
herrover, eller hvis
h
Levera
andøren gen
ntagne gang
ge undlader at foretagee afhjælpning eller nårr
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Kun
nden har re
eklameret ov
ver mangelffulde Ydelser. Kunden skal dog foorinden oph
hævelse af
everandøre
Kon
ntrakten kan ske, have
e meddelt Le
en, at ophævelse vil skke, hvis der igen
leve
eres mange
elfulde Ydellser, eller hvvis Leveran
ndøren igen undlader aat afhjælpe eller
e
omlevere trodss reklamatio
on.


Hviis Leverand
døren erklæ
æres konkurss, træder i betalingssta
b
andsning, åbbner for forhandling aff
tvangsakkord eller Levera
andørens fo
orhold i øvrigt viser sig at være så ledes, at
Levverandøren må anses for at være ude af stan
nd til at opfy
ylde Kontrakkten. Ophæ
ævelse af
Kon
ntrakten kan dog alene
e ske i det o
omfang dettte ikke strider mod lovggivningen.



Hviis Leverand
døren kræve
es opløst aff relevante offentlige
o
myndigheder
m
r, herunder
Erh
hvervsstyrellsen.



Hviis Leverand
døren groft eller
e
gentag
gne gange overtræder
o
relevant lovvgivning, eller hvis
Levverandøren dømmes under
u
en civvilretlig sag eller straffesag for et foorhold, der kan rejse
hæderlighe
tvivvl om Levera
andørens almindelige
a
ed.



Gentagen man
nglende ove
erholdelse a
af pkt. 5 ved
drørende sa
amarbejde.



Hviis Leverand
døren trods skriftlig advvarsel genta
agne gange
e misligholdeer sine øvrige
forp
pligtelser i henhold
h
til Kontrakten
K
i et omfang, som er væ
æsentligt og//eller byrde
efuldt for
Kun
nden.



Ved
d forhold, so
om ikke i sig selv er væ
æsentlige, men
m som ve
ed deres anntal eller karrakter
svæ
ækker tillidssforholdet mellem
m
Parte
erne.



Indtræden af andre
a
omstæ
ændighederr, der bringe
er Kontrakte
ens opfyldeelse i alvorlig
g fare.

Ophævvelse skal ske
s ved skrifftlig medde lelse til Lev
verandøren.

13 Kun
ndens misligho
m
oldelse
Betaler Kunden ikke rettidigt,
r
påløber der fra
a forfaldsda
agen at regn
ne, rente i hhenhold til re
entelovens
bestemme
elser.

14 Klag
geregler og reg
gres
14.1 Klag
ge- og ersta
atningsadg
gang
Leverandø
ørens virkso
omhed efter denne afta
ale er omfatttet af lov om
m klage- og erstatnings
sadgang
inden for ssundhedsvæ
æsenet (som
m senest be
ekendtgjort ved
v lovbeke
endtgørelsee nr. 1113 af
a 7.
november 2011).
Leverandø
øren er efterr lov om klage- og ersta
atningsadgang indenfo
or sundhedssvæsenet navnlig
n
forpligtet til:
m klagemulig
gheder vedrørende sun
ndhedsfagliig behandlin
ng
a. At vvejlede patienterne om
(Pa
atientombud
ddet), servic
ce (Patientkkontoret i re
egionen), sa
amt om
pattientforsikrin
ngsordninge
en,
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b. At fforetage skriftlig underretning til K
Kunden om eventuelle klagesager
k
og
pattientforsikrin
ngssager op
pstået i forb
bindelse me
ed leverandø
ørens behaandling af pa
atienter
efte
er denne afttale,
c. At ssikre at enh
hver af leverrandørens a
ansatte, derr får kendsk
kab til en skkade, som må
m
forvventes at væ
ære omfatte
et af lov om klage- og erstatningsa
e
adgang indeenfor
sun
ndhedsvæsenet, inform
merer den p
pågældende
e patient om
m loven og eeventuelt bis
står med
anm
meldelse til patientforsikringen.
Leverandø
øren er forplligtet til at erstatte
e
Kun dens udbettalinger til patienter i m
medfør af lov
v om klageog erstatningsadgang
g inden for sundhedsvæ
s
æsenets §24
4, såfremt betingelsern
b
ne for regre
es, jf.
lovens §27
7, er opfyldt
Desuden e
er leverandø
øren underlagt hvad de
er følger af overenskom
msten vedrø
ørende
klagesagsb
behandling..
14.2 Serv
viceklager
14.2.1 Serviceklager fra patiente
er eller kom
mmuner overr forhold om
mfattet af koontrakten og
g
tilhørende Ydelser ind
dgives til Re
egion Midtjyylland som driftsansvar
d
rlig myndighhed.
14.2.2 Regionen træfffer afgørels
se i sagen o
og indhente
er i den forbindelse en udtalelse frra den
læge, der e
er klaget ovver, ligesom
m sagsbehan
ndlingen i Region
R
Midtjjylland i dett hele sker under
u
iagttagelse
e af forvaltningslovens sagsbehan
ndlingsregle
er.
14.2.3 Læ
ægen er forp
pligtet til at medvirke
m
til fuld oplysn
ning af sage
en, herunde r at give fuld indsigt til
Region Mid
dtjylland i alle sagen ve
edrørende fforhold i forrbindelse med klagesaggens behan
ndling.
14.2.4 Læ
ægen er forp
pligtet til at efterleve
e
Re
egion Midtjy
yllands afgø
ørelse, der ikkke kan ind
dbringes for
anden adm
ministrativ myndighed
m
eller
e
i øvrigtt påklages administrativ
a
vt.

15 Ersttatnings
sansvarr og fors
rsikringe
er
15.1 Gene
erelt
Parterne e
er erstatning
gspligtige ov
ver for hinan
nden – med
d mindre an
ndet fremgåår af Kontrak
kten – i
henhold til dansk rets almindelige
e regler. Ersstatningspligten gælde
er dog ikke ffor driftstab, tabt
avance og andet indirrekte tab.
Leverandø
øren er pligtig til at hold
de Kunden sskadesløs for
f ethvert krav,
k
herundder sagsom
mkostninger,,
som måtte
e blive rejst imod Kunde
en af tredje mand, og som er forårsaget af fej l eller mang
gler ved
leverancen
n, en produkktskade elle
er Leverand
dørens skad
devoldende adfærd. Deette gælder uden
begrænsniing. Kunden
n kan ikke uden
u
inddra
agelse af Le
everandøren
n indgå forli g med tredjjemand om
sådanne krav.
Rejses kra
av imod Kun
nden begrun
ndet i forho ld omkring leverancen, er Leveranndøren pligtig
samtidig att lade sig sa
agsøge ved
d den domsttol, som behandler kravet rejst mood Kunden.
15.2 Fors
sikring
Leverandø
øren er i hele kontraktp
perioden – in
nkl. eventue
elle forlæng
gelser – forppligtet til at opretholde
o
en erhvervvsansvarsfo
orsikring. De
enne forsikrring skal ind
deholde en sikring
s
modd et eventue
elt
erstatningsskrav for pa
atientskaderr. Leverandø
øren skal på Kundens anmodningg godtgøre
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forsikringens eksistens og omfang. Leverandøren vil inden kontraktens underskrift skulle
dokumentere forsikringen.

16 Force majeure
Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af Kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes
forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.
Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af Kontrakten er umulig, og dette skyldes
ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have
forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt
angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens
virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab.
Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren
foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Leverandøren ikke burde have
undgået eller overvundet.
Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. ovenstående.
Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den
anden Part senest 5 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt.

17 Tavshedspligt
Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal
iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold,
som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. Dette skal i øvrigt ske i
overensstemmelse med Sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens §§ 152
og 152a. Tavshedspligten gælder også efter, at Kontrakten er ophørt, uanset årsagen hertil.
Behandling af personoplysninger skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning for
beskyttelse af personoplysninger, således at personoplysninger ikke kan tilgås og behandles af
uvedkommende, uanset om dette sker af leverandøren som selvstændig dataansvarlig eller som
databehandler for Region Midtjylland.
Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske, fysiske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller
forringes samt mod, at de kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles
i strid med lovgivningen
Alle repræsentanter for Leverandøren, der måtte have behov for adgang til Kundens systemer i
forbindelse med Kontraktens opfyldelse, vil, forinden adgang hertil gives, blive pålagt at
underskrive en fortrolighedserklæring.
Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference.
Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige
meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold, ligesom
Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens
forudgående skriftlige samtykke.
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Enhver af Parterne har ret til at videregive information vedrørende Kontrakten, og herunder
offentliggøre Kontrakten helt eller delvist, i det omfang Parten er forpligtet hertil i henhold til
gældende lovgivning, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, til opfyldelse af en specifik
domstolsbeslutning eller myndighedsbeslutning.

18 Underleverandører mv.
Ansvaret for korrekt opfyldelse af Kontrakten påhviler Leverandøren, således at Leverandøren
hæfter for Ydelser fra underleverandører på ganske samme måde som for sine egne forhold.
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at eventuelle underleverandører i kontraktperioden, inkl.
eventuelle forlængelser, har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring.

19 Kundens forbehold
Den estimerede patientgrundlag er under forbehold for ”frit lægevalg” og derved kan
patientgrundlaget ikke garanteres.

20 Ændringer i Kontrakten
Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren
og vedhæftes Kontrakten som tillæg.

21 Konflikter og lovvalg
For denne Kontrakt gælder dansk ret.
Uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem Parterne.
Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af
uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.
Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne
berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.
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22Underskrifter
For [Region Midtjylland]

For Leverandøren

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Titel og navn på underskriver

Titel og navn på underskriver

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Titel og navn på underskriver

Titel og navn på underskriver

Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden
har et eksemplar hver.
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