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Side 1

Dato
2/10
2014

Emne
Personale Lemvig

2/10
2014

Adresse i Balling

Rettelse/tilføjelse
Klinikassistenten i klinikken i Lemvig har opsagt sin stilling
pr. 1. november 2014.
Stillingen vil formentlig blive besat med vikar frem til 31/12
2015.
Dette betyder at der ikke er en medarbejder, som indgår
under virksomhedsoverdragelse i Lemvig
I alt udbudsmateriale står adressen på klinikken i Balling til
at være Stadion alle 3. Dette er adressen på selve
Multihuset Pulsen, klinikken har imidlertid separat adresse
som er:
Lægeklinikken Pulsen
Stadion Alle 1,
7860 Spøttrup

2/10
2014

Tilknytning af
ydernummer til
adressen i Sunds

Da klinikken i Sunds ikke udlejes af regionen eller
kommunen, men en privat udlejer (de ophørende læger),
kan ydernummeret ikke knyttes specifikt til denne adresse.
Det væsentlige for regionen er, at lægepraksis drives fra
byen, og ikke flyttes fra nærområdet.
Derfor knyttes ydernummeret/klinikken til postnummeret
7451 og ikke en specifik adresse.
Et udkast til en lejekontrakt på den nuværende klinik er
under udarbejdelse og vil blive annonceret på
udbudshjemmesiden så snart den foreligger. I tilfælde af at
leverandør ønsker at indgå aftale om leje af den nuværende
klinik.

Dato
2/10
2014

Emne
Personale Sunds

20/10
2014

Indkøb via regionens
indkøbsaftale

Rettelse/tilføjelse
Sygeplejersken i klinikken i Sunds har opsagt sin stilling pr.
1. november 2014.
Der er altså kun 3 personale i klinikken fra 1/11 2014 og
man kan se bort fra oplysningerne om sygeplejerske i bilag
6 om Sunds.
I Kontraktbilag 1 nævnes at forbrugsvarer skal købes via
regionens indkøbsaftaler.
Regionen fraviger dette krav, da de fleste forbrugsvarer til
daglig brug (lægemidler) leveres vederlagsfrit fra regionen.
Det står leverandøren frit at købe yderligere varer hos den
ønskede leverandør, så længe kvaliteten lever op til
almindelig standard (CE mærket).

Side 2

