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almen praksis  
 
 
 
 
 
 

Ændringsforslag til pkt. 6- Udbud af almen praksis  
 
 
Stillet af Forretningsudvalget.  
 
Dagsordenspunktet foreslås tilføjet et ekstra punkt 
 
3. at udbudsmaterialet sendes i høring.  
 
Baggrund 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 8. november 2016 at anbefale sagen, idet 
administrationen til brug for behandling af forslaget i regionsrådet fremlægger et tek-
nisk ændringsforslag om, hvordan sagen kan sendes i høring.  
 
Administrationen foreslår, at udbudsmaterialet sendes i høring med en svarfrist til den 
15. december 2016 hos: 

• Dansk Erhverv, hvor Sundhed Danmark (Foreningen af danske sundhedsvirk-
somheder) er medlem  

• Dansk Industri.  
• Danske Patienter 
• Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
• Lægeforeningen 
• Jordemoderforeningen  
• Danske Fysioterapeuter  
• Danske Lægesekretærer i HK 

 
Høringsmaterialet gøres samtidig tilgængeligt på regionens hjemmeside, således at 
andre har mulighed for at indgive høringssvar.  
 
Administrationen gør opmærksom på, at det fremlagte generiske materiale for udbud 
er udarbejdet på baggrund af udbudsmateriale fra de øvrige regioner herunder de erfa-
ringer, der er gjort i forbindelse med de enkelte processer.  
 

 



 

De elementer i udbudsmaterialet, der muliggør, at regionen kan sikre den nødvendige 
opfølgning af service og kvalitet for de borgere, der vil blive tilknyttet en udbudskli-
nik, betyder, at regionen nødvendigvis må have adgang til en række data, der ikke er 
indeholdt i den nuværende aftale med praktiserende læger.   
 
Et eventuelt udbud vil alene blive iværksat efter en regionsrådsbeslutning og forudgå-
ende afsøgning af alle øvrige muligheder inden for overenskomstens rammer i tæt 
samarbejde med PLO Hovedstaden og relevante kommuner.  
 
Med et udbud tilgodeses regionens forpligtigelse vedr. lægedækning i sårbare områ-
der. Udbudsmaterialet opfylder de krav, der er i overenskomst om almen praksis 
(2014) herunder kommunikation med kommunerne.  
 
Administrationen anbefaler en offentlig skriftlig høring, da opgaven er kendt og mulig 
at beskrive mellem tilbudsgiverne, mens en bilateral dialog med udvalgte interessenter 
kan skabe tvivl om ligebehandling. Den offentlige høring giver derimod alle interes-
senter mulighed for at afgive høringssvar på et gennemsigtigt grundlag.  
 
Høringssvarene forelægges Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 10. januar 
2017.  Forretningsudvalget vil få forelagt sagen på mødet den 24. januar 2017 og Re-
gionsrådet på møde den 31. januar 2017.  
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