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Spørgsmål og svar til udbud indenfor ortopædisk kirurgi

Nedenfor gennemgås de spørgsmål, som er indkommet til Region
Midtjylland senest den 27. november 2017. Der er indkommet seks
spørgsmål.
Svarene til spørgsmålene er skrevet med kursiv.

Spørgsmål 1
Kan en privat leverandør byde ind på dele af en delaftale? Hvis ikke, vil
Regionen overveje at opdele delaftalerne yderligere, så mindre leverandører
også kan byde?
Svar
Af kontraktbilag 1 fremgår, at det ikke er muligt at afgive tilbud på dele af
nævnte delaftaler. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opdele
delaftalerne yderligere inden tilbudsfristen, men skulle omstændighederne
ændres, vil Regionen tage forslaget til efterretning.

Spørgsmål 2
Er det korrekt forstået, at udbyder afholder forsikringsforpligtelsen til evt.
patienterstatning?
Svar
Ja, udbyder, dvs. Region Midtjylland, afholder forsikringsforpligtelsen til
eventuel patienterstatning i forbindelse med samarbejdsaftalen. Derfor er
forsikringskompensationen fratrukket priserne i prisoversigten (se
udbudsmaterialets kontraktbilag 2), netop fordi leverandøren ikke afholder
forsikringsforpligtelsen.

Spørgsmål 3
Kan udbyder oplyse antal behandlinger fordelt på SKS-koder udført hos
private leverandører i 2016 og gerne første halvår 2017? Alternativt
forventet fordeling af de enkelte SKS-koder?
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Side 1

Svar
Antallet af behandlinger udført hos private leverandører i 2016 var 130 behandlinger for
overekstremitetskirurgi og 125 behandlinger for underekstremitetskirurgi. Blandt disse var de
hyppigst forekommende SKS-koder: KNBF11, KNBH51, KNBG09, KNEK19, KNFL39 og
KNHK57. De resterende koder fordeler sig jævnt. Nedenfor ses en fordeling på områder:
Delaftale 1: Overekstremitetskirurgi

Skulder

Antal
behandlinger
udført i 2016
121

Delaftale 2:
Underekstremitetskirurgi
Hofte / bækken

Antal
behandlinger
udført i 2016
76

Albue/overarm

4

Knæ

13

Hånd

5

Fod/ankel

36

Spørgsmål 4
I delaftale 1 indgår koderne KNEU39 "Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra bækkenet" og
KNEU49 "Fjernelse af internt fiksationsudstyr i bækkenet". Dette er nogle relativt sjældne
indgreb og kan være meget krævende. Har regionen overvejet hvorvidt det er
hensigtsmæssigt, at disse udføres hos private leverandører?
Svar
Regionen har taget forslaget til efterretning og har den 24/11 revideret udbudsmaterialet, så
de to procedurekoder ikke længere fremgår af udbudsmaterialet.

Spørgsmål 5
Koder listet i tabel 1 i kontraktbilag 1-3 stemmer ikke overens med de koder som er listet i
tabellen til afgivelse af priser side 12-17 samme bilag. Koderne KNFL19, KNFL39 og KNHK57 er
ikke på listen til afgivelse af priser – bydes der ind på disse?
Svar
Ja, disse koder blev undladt af prislisten ved en fejl. Det er den 24/11 rettet og det reviderede
materiale kan findes på udbud.rm.dk.

Spørgsmål 6
Ved kontraktindgåelse ang. sundhedsydelser med Region Midtjylland aftales oftest, at hvis
man indenfor kontrakten udfører andre SKS-koder, end de der eksplicit er anført i
udbudsmaterialet, men som hører under samme specialeområde, så er disse indgreb også
omfattet af den aftalte rabat.
Når udbudsgiver i dette tilfælde har valgt at trække 3 SKS-koder ud af udbudsmaterialet, kan
dette forstås således, at KUN de SKS-koder indenfor over- eller underekstremitetskirurgi, der
er anført i udbudsmaterialet vil være omfattet af den aftalte rabat.

Side 2

Med andre ord: Hvis man udfører en SKS-kode indenfor samme specialeområde, der IKKE har
været anført i udbudsmaterialet, så honoreres denne til fuld DUF-takst uden fradrag for
kompensation for Patienterstatningsforsikring. Er dette korrekt forstået?
Svar
De koder, der er blevet fjernet fra udbudsmaterialet, blev fjernet af hensyn til
tilbudsafgivningen. Den ene kode, KNHT49, er en regionsfunktion og de to andre koder,
KNEU39
og
KNEU49
er
vurderet
som
uhensigtsmæssige
grundet
indgrebenes
kompleksitetsgrad. Dertil kommer, at der er tale om en meget begrænset volumen på alle tre
procedurekoder.
Kontraktbilagene angiver, at "leverandøren skal som minimum kunne udføre alle de nævnte
procedurekoder inden for den enkelte delaftale". Inklusion af meget komplicerede indgreb
samt en regionsfunktion begrænser unødigt det antal af leverandører, der kan afgive tilbud på
delaftalerne. Dog gælder det fortsat, at de eventuelle procedurekoder, som den private
leverandør - udover de i udbudsmaterialet angivne koder – kan udføre, også er omfattet af
rabatten.

Side 3

