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Den. 15. december 2016  

 

Høring over udbudsmateriale om drift af almen lægepraksis   

 

Dansk Erhverv modtog den 17. november 2016 udkast til høring over udbudsmateriale til drift af 

almen lægepraksis. Dansk Erhverv vil gerne kvittere for, at Region Hovedstaden har valgt sende 

materialet i høring inden endelig vedtagelse i regionsrådet. 

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for et sundhedsvæsen, der har høj kvalitet og hvor private sund-

hedsvirksomheder er en del af løsningen. For Dansk Erhverv er det afgørende, at befolkning har 

tillid til sundhedsvæsen, og de sikres en høj kvalitet i sundhedsvæsenet uanset om det sker i of-

fentligt eller privat regi. Ligesom det er helt afgørende, at vi fordomsfrit finder løsninger, der sik-

rer, at alle danskere i hele landet har adgang til en lægetilbud, Når private virksomheders kompe-

tencer kommer i spil, skaber det værdi i forhold innovation og udvikling – også i sundhedssekto-

ren. 

 

Dansk Erhverv repræsenterer en lang række medlemmer på sundhedsområdet, som udbyder en 

meget bred vifte af sundhedsydelser, herunder behandling, genoptræning og forebyggende ind-

satser samt drift af lægeklinikker. Høringssvaret er afstemt med Sundhed Danmark – Foreningen 

for danske sundhedsvirksomheder.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv finder det problematisk, at Region Hovedstaden vælger at udarbejde et generisk 

udbudsmateriale, som på forhånd udstikker rammerne for drift af udbudsklinikker i Region Ho-

vedstaden uden at benytte de muligheder, som bl.a. findes i den nye udbudslov om markedsdialog 

og dialogbaseret udbud. Muligheder der kan bidrage til at sikre den bedst mulige opgaveløsning 

inden der sættes et endeligt punktum i udbudsmaterialet.  

 

Dansk Erhverv vil derfor gerne opfordre til, at Region Hovedstaden i forbindelse med konkrete 

udbud af drift af lægeklinikker, aktivt udnytter de muligheder og den fleksibilitet, der ligger i 

lightregimet i udbudsloven til at anvende mere fleksible udbudsformener.  
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På den baggrund vil Dansk Erhverv også opfordre til, at Region Hovedstaden i forbindelse med 

kommende udbud af drift af almen lægepraksis går i dialog med markedet, således at det endelige 

udbud først defineres efter, der har været en dialog omkring den givne opgave. I Region Sjælland 

har man netop gennemført et dialogbaseret udbud på almen praksis området, hvor private sund-

hedsvirksomheder var inviteret til at drøfte rammer og indhold i et kommende udbud i forhold til 

”nye måder at tænke organisering og opgaveløsning i almen praksis på”.  

 

Dette giver netop mulighed for at tage højde for de lokale forskelle og udfordringer, der er i be-

stemte områder i regionen. Og hvor det i dag er svært af afsætte ydernumre til en almen praktise-

rende læger, som har overenskomst med PLO. De sundheds – og forebyggelsesmæssige opgaver 

kan være forskellige fx i Tingbjerg og Halsnæs, hvis man ser det i lidt bredere perspektiv i forhold 

til population og behov. At forvente, at én model kan bruges til alle problemer virker ikke hen-

sigtsmæssigt. Erfaringen fra de klinikker, der er i udbud i dag i hele landet er, at der hver gang er 

behov for en lokal tilpasning af aftalen.  

 

Dansk Erhverv finder det nødvendigt at se almen praksis i en større sammenhæng og se på flek-

sible løsninger og sætte flere opgaver spil. Fx vil det i forbindelse med et udbud af en lægeklinik, 

være oplagt at tænke andre sundhedsydelser ind. Dette kunne være genoptræning eller ambulante 

undersøgelser.  

 

Herved bliver den samlede opgave både bedre for både patienter og den byder, der skal løse opga-

verne. 

 

Dans Erhverv stiller sig gerne til rådighed for spørgsmål og videre dialog.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrina Feilberg  

Sundhedspolitisk fagchef  

Dansk Erhverv 

kfs@danskerhverv.dk 
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