Sagsnr. 1-30-72-201-17
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af drift af lægepraksis

Senest besvaret: 23/1 2018. Nye svar er markeret med gult
1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Hvad er opsigelsesvarsel på personalet som bliver
virksomhedsoverdraget?

15/1 2018

18/1 2018

1.2

Hvordan foregår fordelingen af vagter og kan vi selv
blive taget med på råd?

15/1 2018

18/1 2018

1.3

Hvad er konsekvensen ved ikke at overholde
kontinuitetskravet?

Nedenstående er pr. september 2017 og indberettet
af nuværende arbejdsgiver.
 Sygeplejeske Hanne Dahlgaard: 6 måneders
varsel
 Sekretær Lotte B. J. Leegaard: 4 måneders
varsel
 Servicemedarbejder Loredana : 30 dages
varsel
 Ny medarbejder: Sygeplejeske Ellen H: er
ansat til og med 31. marts 2018.
PLO-Midtjylland administrerer vagtlægeordningen for
Region Midtjylland. Det er PLO-Midtjylland som
fordeler vagterne. Udbudsklinikken deltager på linje
med øvrige praksis, og skal altså hverken have
færre eller flere vagter end praksis, som fungerer
under overenskomsten. Det er via lægevagten
muligt at bytte vagter og selv få indflydelse på,
hvornår vagterne ligger, men i sidste ende er det
PLO-Midtjylland, som fastlægger vagtskemaet.
Regionen stiller krav om kontinuitet, så de patienter
der er tilmeldt udbudsklinikken har mulighed for at
få en tilknytning til den samme læge i mindst ½ år,
gerne længere.
Udbudsklinikken skal kunne dokumentere hvilke
læger der har været på arbejde hvornår, i form af

15/1 2018

18/1 2018
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1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

1.4

Jf. ovenstående 1.3 ved sygdom og ferie?

1.5

Må vagter tages af en anden læge end den læge
som arbejde i klinikken?

1.6

Hvad er en servicemedarbejders stillingsbeskrivelse?

1.7

Skal den enkelte læge, der ønsker at tage en vagt,
igennem en godkendelsesproces hos jer?

Region Midtjylland
Koncernøkonomi

vagtplaner eller lignende, som fremlægges på
regionens opfordring og medbringes ved
statusmøder.
Hvis klinikken ikke lever op til kontinuitetskravet, vil
regionen opfatte det som en misligholdelse af
kontrakten. Regionen tager i de konkrete tilfælde
stilling til, hvad sanktionen i givet fald skal være, og
om misligholdelsen er tilstrækkelig grov til at
regionen ønsker at opsige kontrakten.
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at det er
muligt at leve op til kontinuitetskravet om, at lægen
skal være til stede i minimum halvdelen af
åbningstiden i en periode over 6 måneder, uanset at
der skal afholdes ferie og der kan være sygdom.
Viser det sig ved opfølgningen på kontinuitetskravet,
at det ikke er overholdt, vil regionen selvfølgelig se
på, hvad årsagen til den manglende overholdelse er.
Ja. Der må gerne være tale om en anden læge, blot
leverandøren stiller en læge til rådighed for
lægevagten efter vagtplanen.
Rengøring af klinikken, påfyldningsopgaver, laver
frokost, indkøb, postudbringning. Holder den
indendørs vegetation.
Ja, 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

15/1 2018

18/1 2018

15/1 2018

18/1 2018

15/1 2018

18/1 2018

22/1 218

23/1 2018
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1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

1.8

Er det muligt at få en plantegning over klinikken?

1.9

Med baggrund i 36 vagter hvert halve år tilknyttet
udbudsklinikken i Thyholm – hvor vi dags dato ikke
kender tidspunktet for den enkelte vagt (om det er
hverdag, weekend, helligdag, dag, aften eller nat) –
ser vi det som en logisk konsekvens (med vores 20årige erfaring af rekruttering af dygtige læger in
mente), at der kan opstå situationer, hvor lægerne
skal kompenseres udover ”grundhonoraret” for
arbejdet, hvilket vi tager højde for i vores endelige
pris pr. patient. Hvor hurtigt efter en evt. ”sejr” af
udbuddet, forventes det, at vi kender vagtskemaet?

lægen skal opfylde kravet til at kunne fungere som
vagtlæge (se Vagtinstruksen)
Det har desværre ikke været muligt at få en
plantegning over bygningen. Hvis regionen
modtager denne inden deadline for svar (i dag den
23/1 ved arbejdstids ophør), lægges planen ud på
hjemmesiden.
Vagttildelingen offentliggøres på vagtbytte.dk ca. 2
mdr. før vagtperioden starter, dvs. for den 4
måneders vagtperiode der starter 1/5 2018 er de at
finde på vagtbytte.dk seneste primo marts. Der vil
ikke blive tildelt vagter til udbudsklinikken i perioden
1.-30. april.
Det er vigtigt at bemandingen oplyses Lægevagten
så hurtigt som muligt, så lægerne kan blive oprettet
på vagtbytte.dk

22/1 218

23/1 2018

22/1 218

23/1 2018

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

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

2.1

Hvornår kommer det endelige Kontraktbilag 1?

12/1

12/1

2.2

Er det korrekt forstået at vi indgår i en rammeaftale

Det endelige Kontraktbilag 1 er netop lagt på
udbudshjemmesiden. Der ligger ligeledes en version
hvoraf det fremgår, hvilke rettelser der er foretaget.
Der er indgået en aftale mellem Struer Kommune og

15/1 2018

18/1 2018
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – Afvigelser fra overenskomsten
mellem kommune of kommunens læger om ekommunikation – uden at vi kender omfanget af den
aftale? I så fald ønsker vi at se aftalen.

lægerne i kommunen, som udbudsklinikken skal
arbejde under. Aftalen er en standardaftale, som
flere af regionens kommunerne arbejder under.
Aftalen lægges ud på udbudshjemmesiden til
information.

2.3
2.4
2.5
2.6
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE (prisafgivelse)
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

Modtaget

Besvaret

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten)
Nr.

Spørgsmål

Svar

4.1
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4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten)
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

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

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

5.1

Hvilket udstyr forefindes og på hvilke betingelser
kan den nye praksis købe/overtage udstyret?

12/1

12/1

5.2

Må der henvises til et andet lægehus (i anden
region) ved lægens akutte sygdom?

Struer kommune ejer det nuværende udstyr og
inventar i klinikken. Kommunen tilbyder at den
aktør, som kommer til at drive klinikken, frit kan få
råderet over udstyr og inventar, mod at der tegnes
behørig forsikringsdækning for dette.
Inventar- og udstyrslister lægges ud på
udbudshjemmesiden.
Region Midtjylland er af den opfattelse, at det altid
er muligt at skaffe en vikar. I force majeure lignende
tilfælde, kan forhold indtræde så pludseligt, at dette
ikke er muligt. I sådanne tilfælde kan
udbudsklinikken henvise til en anden praksis i
nærområdet. I det tilfælde har det ikke betydning,
om praksis ligger i en anden region.

15/1 2018

18/1 2018
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5. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 – Fakta om udbudte klinikker og området
Region Midtjylland vil forbeholde sig ret til at
forlange dokumentation for de forhold, der
umuliggør lægens tilstedeværelse i klinikken.
5.3
5.4
5.5
5.6
6. Yderligere spørgsmål
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

6.1

Har der været afholdt et informationsmøde?

15/1 2018

18/1 2018

6.2

Der har været åbnet op for brug af
uddannelseslæger i andre regioner. Hvad er
holdningen i Region Midtjylland?

Nej. Der var afsat tid til et informationsmøde den 4.
januar 2018, men da der ikke var tilmeldinger, blev
dette ikke afholdt.
I Region Midtjylland kræver vi, at alle læger som
arbejder i udbudsklinikkerne er speciallæger i almen
medicin.

15/1 2018

18/1 2018

6.3

Er der mulighed for årlig prisregulering - jf. den
procentvise ændring i Danmarks Statistiks
beregnende nettoprisindeks?

Der er i kontrakten lagt op til, at der årligt
prisjusteres efter nettoprisindekset. Regionen
forventer ikke at prisen justeres mere end det.
Skulle der opstå en uforudset situation, hvor praksis
pålægges en usædvanlig stor ekstraopgave – man
kunne forestille sig en national epidemi med
efterfølgende vaccinering af samtlige patienter – vil
regionen gerne indgå forhandling om en eventuel

15/1 2018

18/1 2018

Region Midtjylland
Koncernøkonomi

Side 6 af 7

Sagsnr. 1-30-72-201-17
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af drift af lægepraksis

6. Yderligere spørgsmål
kompensation/ekstrabetaling.
6.4
6.5
6.6
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