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Spørgsmål/svar nr. 3 om udbud af godartet urinvejskirurgi i
Region Midtjylland

Nedenfor gennemgås yderligere 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 tre spørgsmål.
Spørgsmål 1.
Uddybende spørgsmål til svar på spørgsmål 1 af 7.3.2014: Regionen
svarer ”Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at ventetiden til
urodynamisk undersøgelse ved offentlige hospitaler i Region
Midtjylland er lang. Hvis den urodynamiske undersøgelse rekvireres
ved at offentligt hospital, vil det derfor være vanskeligt at overholde
kravet til leveringstid”.
Jf. Sundhedsloven § 82b stk. 2 står der ”Såfremt det ikke er muligt at
udrede personen inden for 1 måned jf. stk. 1., skal regionsrådet
inden for samme måned udarbejde en plan for det videre
udredningsforløb.”
.
Denne opgave vil naturligt overgå til leverandøren i tilfælde af en
samarbejdsaftale. Skal en lang ventetid på en undersøgelse fx i det
offentlige ikke håndteres med, at patienten forundersøges, og der
lægges en plan for patientens videre forløb med tid for den
kommende undersøgelse?
Svar nr. 1
Det er korrekt forstået, at der skal udarbejdes en udredningsplan for
patienten, i de tilfælde hvor patienten ikke kan udredes inden for en
måned, uanset om årsagen er faglig eller kapacitetsmæssig.
Udarbejdelse af en udredningsplan er imidlertid ikke ensbetydende
med, at udredningsretten er overholdt. Det er således kun faglige
årsager, der kan begrunde, at udredningen overstiger 1 måned fra
henvisningstidspunktet.
Selvom der i det konkrete eksempel udarbejdes en udredningsplan
for patienten, lever leverandøren således ikke op til udredningsretten
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og kravet om leveringstid (jf. kontraktbilag 1, pkt. 3,2).
Spørgsmål 2
Uddybende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 af 7.3.2014: Bør tallene i kolonne fire i
Prisbilaget ”DUF-takst 2014 (se note 1)” ikke ændres, så det er nettoprisen altså pris excl.
tillæg til patientforsikringen, der fremgår af denne?
Svar nr. 2
Jf. svar på spørgsmål 2 af 7.3.2014 mener Region Midtjylland, at det er tilstrækkeligt at dette
fremgår af note 1 til kontraktbilag 2.
Spørgsmål 3
I mindstekravet i pkt. 1.5 i kravspecifikationen står der, at ”Leverandøren skal kunne behandle
postoperative komplikationer (f.eks. blødning, retention) opstået inden for de 3 første
postoperative døgn”. I DUF-taksterne er alene indregnet dækning af komplikationer, der er
opstået under indlæggelsen. Hvorledes honoreres leverandøren, såfremt patienten får brug for
akutbehandling efter udskrivelse, men inden for de 3 første postoperative døgn?
Svar 3
Ved behandling af postoperative komplikationer efter udskrivelse honoreres leverandøren med
taksten for den udførte behandling i forbindelse med komplikationerne. Behandling af
komplikationer, der opstår efter udskrivelse, afregnes med andre ord særskilt fra den primære
behandling.
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