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Opslag af kapaciteter med binding til Rønne
Bornholm er defineret som ét samlet planlægningsområde. Det betyder
som udgangspunkt, at lægerne ikke er geografisk bundet til bestemte
områder på øen.
For at styrke lægedækningen lokalt i Rønne kan der træffes beslutning
om, at kapaciteterne skal kunne tilgodese borgerne lokalt i Rønne.
Det kan f.eks. ske ved, at kapaciteten bindes geografisk til postdistrikt
Rønne. Imidlertid kan fastlåsning af kapaciteter til et bestemt område
vanskeliggøre rekrutteringen, da lægerne ikke i samme grad som ellers
kan bestemme praksis’ beliggenhed.
For at skabe større fleksibilitet og derved styrke mulighederne for rekruttering, samtidig med at lægedækningen lokalt i Rønne fremmes,
kan der alternativt gøres brug af muligheden for etablering af satellitpraksis.
Satellitpraksis
Ved brug af muligheden for satellitpraksis i Rønne vil nye eller eksisterende læger med praksis uden for Rønne kunne få tildelt en kapacitet
uden generel geografisk binding, men med krav om, at der etableres
satellitpraksis i Rønne.
En satellitpraksis udgør i henhold til overenskomst om almen praksis
alene et ekstra konsultationssted (som et supplement til det primære
konsultationssted) og er derfor ikke en selvstændig praksis. Hvis satellitpraksis har lukket i dagtiden, har de tilmeldte patienter ret til lægehjælp fra det primære konsultationssted.
Mulighed for licensklinik

For at fremme mulighederne for at nye læger vil nedsætte sig som almen praktiserende læger i Rønne, kan regionen tilbyde praksisdrift som
licensklinik.
Ifølge Overenskomst om almen praksis 2018 § 25 kan regionen tildele
et ”ydernummer på licens”. "Ydernummer på licens" betyder, kapaciteten tildeles personligt til en læge, idet regionen stiller en lægeklinik til rådighed for lægen. Lægen har ved ydernummer på licens ikke mulighed
for at sælge kapaciteten videre.
Lægen driver praksis efter overenskomstens regler og honorering, men
betaler månedligt et omkostnings- og administrationsbidrag, som dækker regionens udgifter til drift af praksis.
Praksispersonale, inventar, udstyr og systemer kan enten stilles til rådighed af regionen eller ansættes og indkøbes af lægen. Stilles personale og inventar til rådighed af regionen, vil udgifter til personale og løbende afbetaling af inventar ske via lægens månedlige omkostningsbidrag. Lejen fastsættes, så den svarer en lejeværdi fastsat ud fra markedsvilkår. Afskrivning af inventar sker over en femårig periode.
En licensaftale vil have en løbetid på fem år. Efter aftale med regionen
eller senest ved aftalens ophør har lægerne mulighed for at overtage
praksis med kapaciteter og patienter efter almindelige overenskomstvilkår.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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