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Spørgsmål/svar nr. 2 om udbud af godartet urinvejskirurgi i
Region Midtjylland

Nedenfor gennemgås de spørgsmål, som efter den 24. februar 2014 er
indkommet til Region Midtjyllands udbud af godartet urinvejskirurgi
(februar 2014). Svarene på spørgsmålet er skrevet med kursiv.
Der er indkommet fem spørgsmål.
Spørgsmål 1:
Skal leverandøren kunne foretage urodynamisk undersøgelse, eller
må der benyttes offentlige hospitaler og viderefakturering (jf.
kontraktbilag 1, pkt. 2,6)?
Svar nr.1:
Såfremt leverandøren ikke selv kan foretage en urodynamisk
undersøgelse, og der ikke er andre private leverandører i Region
Midtjylland, som kan foretage undersøgelsen, kan undersøgelsen
rekvireres ved et offentligt hospital.
Hvis patienten er henvist til UR01 (urologisk udredning for LUTS/
vandladning) indgår privathospitalets udgifter til den urodynamiske
undersøgelse i forløbstaksten på 3.500 kr.. Leverandøren kan i dette
tilfælde ikke viderefakturere opkrævningen fra det offentlige hospital.
Hvis patienten er henvist til enkelte undersøgelser, herunder en
urodynamisk undersøgelse, kan leverendøren viderefakturere
opkrævningen for den urodynamiske undersøgelse fra det offentlige
hospital.
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at ventetiden til
urodynamisk undersøgelse ved de offentlige hospitaler i Region
Midtjylland er lang. Hvis den urodynamiske undersøgelse rekvireres
ved et offentligt hospital, vil det derfor være vanskeligt at overholde
kravet til leveringstid (jf. kontraktbilag 1, pkt. 3,2)
Spørgsmål 2:
Hvilken takst skal anæstesitillæg faktureres til såfremt dette
anvendes ved KKFH10, KKGH20, KKFV00 KKFW96 og KKGH80 (jf.
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kontraktbilag 2, delaftale 2)? Skal der bydes med en procentsats eller er det til DUF-takst?
Svar nr. 2:
Den tilbudte procentrabat gælder for alle undersøgelser og procedurer i forbindelse med
henvisningen, herunder også for generel anæstesi (jf. kontraktbilag 2, s. 10).
For KKGH20 og KKGH80 beregnes prisen ud fra DUF-taksten for generel anæstesi ved
ambulant behandling (AA03) på 2.487 kr..
For KKFW96 indgår generel anæstesi i DUF-taksten på 6.675 kr.. Prisen beregnes derfor med
udgangspunkt i taksten på 6.675 kr..
KKFH10 og KKFV00 indgår ikke i udbuddet.
Spørgsmål 3:
For at sikre at parterne er enige om de endelige priser, bør operationspriserne, der fremgår af
skemaet, så ikke være DUF-taksten for 2014 fratrukket kompensation for patientforsikringen?
Svar nr. 3:
Det er korrekt forstået, at tilbudsgivers priser for operationerne skal angives som en
procentdel af DUF-taksten fratrukket kompensation for patientforsikring. Dette fremgår også af
note 1 til kontraktbilag 2.
For udredningstaksterne (UR* og AAFURO) skal der ikke fratrækkes en kompensation for
patientforsikring, når prisen beregnes.
Spørgsmål 4:
Hvorledes honoreres:
1. Cystoskopi i delaftale 1 og 2?
2. MR-, CT-skanninger i delaftale 1 og 2?
3. Ultralydsskanninger i delaftale 2?
4. Kontroller efter operation i delaftale 2?
Svar nr. 4:
Den tilbudte procentdel gælder for alle undersøgelser og procedurer i forbindelse med
henvisningen jf. kontraktbilag 2 s. 10.
1. Cystoskopi (delaftale 1 og 2)
For cystoskopier honoreres med den tilbudte procentdel af DUF-taksterne fratrukket
kompensation for patientforsikring (3,8 %)/ udredningstaksten, dvs.:




Cystoskopi i lokal anæstesi: 2.600 kr.
Cystoskopi i generel anæstesi: 5.087 kr.
Cystoskopi med biopsi i generel anæstesi: 5.937 kr.

2. MR- og CT-skanning (delaftale 1 og 2)
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For MR- og CT-skanning af patienter under delaftale 1, som er henvist til et
udredningsforløb (UR*), indgår honorering for skanningen i forløbstaksten.
For patienter under delaftale 1 og 2 henvist specifikt til en MR- eller CT-skanning i
forbindelse med udredning eller behandling honoreres med den tilbudte procentdel
af den gældende takst for undersøgelsen (MR-skanning 2.370 kr. og CT-skanning
2.371 kr.).

3. Ultralydsskanning (delaftale 2)
For patienter under delaftale 2 henvist til ultralydsskanning i forbindelse med udredning
eller behandling honoreres med den tilbudte procentdel af taksten for undersøgelsen (379
kr. + 1.171 kr.).
4. Kontroller (delaftale 2)
For kontroller efter operation honoreres der med den tilbudte procentdel af taktsten for et
kontrolbesøg (AAF23) på 676 kr..

Spørgsmål 5:
Vedrørende cystopskopi (KUKC02/05), der ikke er prissat i oversigten, skete der en betydelig
reduktion i taksten for denne undersøgelse i forbindelse med overgang fra DUF-aftalen 2011 –
2013 til DUF-aftalen september 2013 og udredningsaftalen 2013. Det er således ikke
umiddelbart muligt at korrigere dette indgreb for takstforhøjelsen jf. voldgiftsnævnets
kendelse af 9. september 2013, hvor de urologiske behandlinger blev reguleret op med 3,3 %.
Hvordan vil Region Midtjylland håndtere taksten for præcis SKS-kode KUKC02 og KUKC05?
Svar nr. 5:
Kompensationen for patientforsikringspligten på 3,3 % gælder kun for de urologiske
behandlinger (KK*). DUF-taksten for cystoskopier indgår under ’endoskopier’ (KU*) og er
derfor reguleret med 3,8 % i forbindelse med voldgiftsnævnets kendelse. Der honoreres
således med den tilbudte procentdel af DUF-taksten for cystoskopier fratrukket 3,8 %.
Cystokopier foretages dog ofte som led i udredning. I denne sammenhæng er taksten ikke
reguleret for kompensationen for patientforsikringspligten.
Uanset om patienten er henvist til udredning eller behandling honoreres der således for
cystoskopier som anført under pkt. 1 i svaret til spørgsmål 4.
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