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Mødedeltagere
BPK:
Lægefaglig direktør Bent Wulff Jacobsen, Aleris-Hamlet
Administrerende direktør Michael Gram Kirkegaard, Teres
Clinic Manager Marlene Jespersen, Teres
Administrerende direktør Martin Bonnén, Ortopædkirurgisk
Privathospital Aarhus
HR- og administrationschef Gitte Fensman, Ortopædkirurgisk
Privathospital Aarhus
Planlægningssygeplejerske Katrin Korsby, AROS Privathospital
Region Midtjylland:
Direktør Ole Thomsen
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenheden Midt
Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenheden Midt
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital
Kontorchef Flemming Bøgh, Sundhedsplanlægning
Fuldmægtig Line Grann Overby, Sundhedsplanlægning
Fuldmægtig Katrine Holm Lindgaard, Sundhedsplanlægning
Afbud: Klinikchef Søren Kjeldsen, Viborg Privathospital
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Udredningsretten og de nye aftaler mellem Danske
Regioner og BPK
Ole Thomsen orienterede om, at Region Midtjylland i forbindelse
med udredningsretten særligt oplever kapacitetsproblemer inden
for det urologiske speciale, øre-, næse- og halsområdet og det
neurologiske speciale.
Inden for det urologiske speciale planlægger regionen at
gennemføre et udbud allerede i februar 2014. Udbuddet vedrører
prostataoperationer og urologisk småkirurgi og omfatter både
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udredning og behandling.
Inden for det neurologiske speciale og øre-, næse- og halsområdet er det forsat under
afklaring, om der er behov for en samarbejdsaftale med et privathospital.
3. Patientforsikring i forbindelse med udbuds- og udredningsaftaler
Det blev drøftet, hvorvidt der kan opstå usikkerhed om, hvem der har forsikringsansvaret,
når regionen henviser til både udredning og behandling på et privathospital. Der var dog
enighed om, at dette ikke udgør et problem, idet forsikringsansvaret altid afspejles i den
takst, som privathospitalet opkræver.
Der kan være en praktisk udfordring på områder, hvor der er en glidende overgang mellem
udredning og behandling, som fx endoskopier. Da der er tale om forholdsvis få patienter,
blev det aftalt, at regionen og privathospitalerne kan indgå aftale om, hvem som tager
forsikringsansvaret, såfremt der viser sig at være et konkret behov for dette.
4. Orientering om udbud og forbrug på privathospitalerne i Region Midtjylland
Flemming Bøgh orienterede om, at Region Midtjylland i 2013 har haft et forbrug på
privathospitalerne på ca. 110 mio. kr., og at der i gennemsnit har været henvist 500 – 600
patienter pr. måned (ekskl. MR-skanninger). Regionen forventer, at forbruget i 2014 vil
ligge på samme niveau som i 2013.
Udover udbuddet inden for det urologiske speciale planlægger regionen i 2014 at lave et
genudbud af aftalen inden for ortopædkirurgien, som udløber til marts 2014. Derudover
planlægges der et udbud af plastikoperationer efter excessivt vægttab. Udbuddet vil dog
først blive gennemført, når der foreligger en aftale mellem Danske Regioner og BPK på
området.
Det blev drøftet, hvilken betydning ændringen af Tilbudsloven pr. 1. januar 2013 har for
regionens strategi for konkurrenceudsættelse af sundhedsydelser. BPK opfordrede regionen
til at overveje at indgå bredere strategiske samarbejdsaftaler med privathospitalerne, såvel
som til at benytte nye former for konkurrenceudsættelse som fx forhandlingsmøder eller
fastsættelse af prisspejl, som flere leverandører kan byde ind på.
Region Midtjylland overvejer, om der er fremtidige aftaler med privathospitalerne, hvor det
kan være relevant at nytænke samarbejdsformen og kontakter eventuelt BPK med henblik
på et møde.
5. Kvalitet af epikriser fra privathospitalerne
Region Midtjyllands praksiskoordinator har gjort opmærksom på, at nogle praktiserende
læger forsat modtager epikriser af ringe kvalitet fra privathospitalerne. BPK opfordrede til,
at de praktiserende læger kontakter BPK eller det enkelte privathospital, hvis de fremover
oplever problemer.

Side 2

Det blev aftalt, at Region Midtjylland undersøger, hvilke privathospitaler det konkret drejer
sig om og giver oplysningerne videre til BPK, som går i dialog med privathospitalerne.
Derudover vil regionen fremover opfordre de praktiserende læger til at tage dialogen
direkte med BPK, når der opstår problemstillinger af lignende karakter.
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