Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Sagsnr. 1-23-4-72-2-15
Spørgsmål vedrørende udbud af almen lægegerning på Endelave – drift af klinik på særlige vilkår
1A. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1A - 4A
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Det fremgår ikke nogen steder om borgere på
Endelave kan bliver tilmeldt en kørende praksis
andetsteds. Og dermed kunne have den fordel at
ringe eller maile til den klinik - eller besøge den hvis
de selv havde mulighed.
Hvordan tænkes vagttjenesten foretaget udenfor
sommerperioden? Lægevagten har ikke åbent fra 816 på hverdage og således bliver der jo et hul i
lægedækningen for borgere på Endelave de dage
hvor der ikke er lægebetjening på øen.

I det tilbudsgivere afgiver bud i henhold til
sundhedsloven § 227 som en privat aktør, er det
afregningsmæssigt ikke muligt at tilmelde
patienterne en praksis den fungerer efter
overenskomsten mellem PLO og RLTN.
Regionen forventer at der ansættes en øsygeplejerske på øen, som kan være behjælpelig i
forbindelse med mindre sår og skade. I akutte
tilfælde anvendes 1-1-2 og ø-sygeplejersken er i den
forbindelse også forpligtiget til at bistå den
præhospitale indsats.
Som udgangspunkt er rammerne for
opgaveløsningen ikke til forhandling. Regionen kan
dog vælge at ændre elementer af
udbudsbetingelserne under udbudsprocessen. Hvis
det sker, offentliggøres ændringerne iflg. Reglerne
beskrevet i udbudsbetingelserne. Der kan f.eks.
være tale om svar på spørgsmål til udbuddet, hvor
svaret betyder at en betingelse ændres. Det er op til
tilbudsgiver at sikre sig, at man holder øje med
sådanne ændringer. Regionen indgår ikke i
forhandlinger om ændringer.
Ønsker tilbudsgivere at de 12 timer fordeles over
flere konsultationsdage, er regionen åben over for
dette. Regionen fastholder dog kravet om
lægebetjening på øen mindst to dage ugentligt og
minimum 12 timer i alt.

10. januar 2016

18. januar

1.2

1.3

1.4

Er der mulighed for at drøfte betingelserne for
udbuddet, eller er udbuddet helt fast som det er?

Behøver det at være 12 timers lægebetjening fordelt
over to dage, kan det ikke eksempelvis i stedet være
lægebetjening 4 dage af 3 timer?

Region Midtjylland
Nære Sundhedstilbud

2016

10. januar 2016

18. januar
2016

10. januar 2016

18. januar
2016

13. januar 2016

18. januar
2016
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1A. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1A - 4A
1.5

Det fremgår af udbudsmaterialet at lægerne skal
være der med minimum 6 måneders intervaller.
Dette kan tilbudsgivere ikke garantere. Tilbudsgiver
kan dog godt finde en gruppe af læger som på skift i
kortere eller længere intervaller vil kunne dække
behovet. Det bliver således de samme læger som
går igen. Kan dette accepteres?

Lægebemandingen skal tilrettelægges således, at de
tilmeldte patienter kan få et tilknytningsforhold til
den eller de samme læger i minimum 6 måneder ad
gangen. De kan således godt være en gruppe af
max fem læger som over et halvår sørger for den
ugentlige bemanding på øen.

14. januar 2016

18. januar
2016

2A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – Afvigelser fra og krav ud over overenskomsten
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

Modtaget

Besvaret

Modtaget

Besvaret

2.1
2.2
2.2
3A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE (prisafgivelse)
Nr.

Spørgsmål

Svar

3.1
3.2
3.2
4A. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten)
Nr.

Spørgsmål

Svar

4.1
4.2

Region Midtjylland
Nære Sundhedstilbud
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4A. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten)
4.3
5A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 – Fakta om udbudte klinikker og området
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

Svar

Modtaget

Besvaret

5.1
5.2
5.3
6A. Yderligere spørgsmål
Nr.

Spørgsmål

6.1
6.2
6.3

Region Midtjylland
Nære Sundhedstilbud

Side 3 af 3

