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6. GENERISK UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE DRIFT AF 
ALMEN LÆGEPRAKSIS  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede på møde den 15. november 2016 at sende 
udbudsmaterialet vedrørende drift af almen lægepraksis i høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der 
er på baggrund af høringssvarene foretaget justeringer i udbudsmaterialet. 
  
Regionsrådet besluttede den 31. januar at sende sagen til forretningsudvalget til fornyet behandling. Til 
brug for forretningsudvalgets fornyede behandling udarbejdes et supplerende notat med indstilling fra 
administrationen, som eftersendes. 

INDSTILLING 
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

� at det generiske udbudsmateriale godkendes (bilag 1 og 2). 

POLITISK BEHANDLING 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 10. januar 2017: 
Anbefalet. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: 
Anbefalet, idet administrationen blev bedt om at indhente en ekstern juridisk vurdering af spørgsmålet om 
dialogbaseret udbud. 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Regionsrådets beslutning den 31. januar 2017: 
Der var eftersendt supplerende materiale. 
Rådet besluttede, at sende sagen til forretningsudvalget til fornyet behandling. 
Marianne Stendel (A), Jens Mandrup (F), Niels Høiby (I) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens 
behandling.  
Som stedfortrædere deltog Peter Kay Mortensen (A), Kirsten Sloth (F), Peter Lindegaard (I) og Lisbeth 
Dupont-Rosenvold (V). 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 28. februar 2017: 
  
Formanden satte indstillingen under afstemning: 
For stemte: A (3), i alt 3. 
Imod stemte: V (3) og B (2), i alt 5. 
Undlod at stemme: C (2), O (1), SF (1), Ø (2), i alt 6. 
I alt 14. 
  
Indstillingen var herefter ikke anbefalet.  
  
Forretningsudvalget besluttede herefter at bede administrationen udarbejde en ny indstilling, der kan 
danne baggrund for en politisk stillingtagen til, hvorvidt udbud skal foretages som et offentligt udbud 
eller et dialogbaseret udbud.  
  
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 
Regionsrådet fik på møde den 15. november 2016 forelagt udbudsmateriale om drift af 
almen lægepraksis og besluttede at sende materialet i høring med høringsfrist 15. december 2016. 
  
Bilag 11 angiver virksomheder/organisationer, som har fået sendt materialet direkte. Derudover har 
materialet været tilgængeligt på regionens hjemmeside. 
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Der er indkommet 6  høringssvar fra: PLO-Hovedstaden (bilag 4), Patientinddragelsesudvalget (PIU) 
(bilag 5), Danske Bioanalytikere (bilag 6), Regionshandicaprådet (bilag 7), Dansk Erhverv (bilag 8), 
Jordmoderforeningen (bilag 9). Efter høringsfristens udløb er der desuden indkommet høringssvar fra 
Lægeforeningen (bilag 10). En kort beskrivelse af medtagne ændringer fremgår af bilag 13. 
  
På baggrund af de indsendte høringssvar har administrationen foretaget ændringer og tilføjelser i det 
generiske udbudsmateriale, som tager højde for væsentlige forhold i de indkomne høringssvar. I vedlagte 
bilag 1 og bilag 2 vedrørende "Udkast til aftale om drift af almen lægepraksis" og "Kravspecifikation" 
fremgår ændringer og tilføjelser med korrektur. 
  
Ændringerne vedrører bemærkninger om personalerelaterede forhold, som ikke findes relevante, da 
sagen ikke vedrører virksomhedsoverdragelse. Bemærkninger om efteruddannelse er inddraget. Der er 
desuden fremsat ønsker om præcisering af tilgængelighed fra både Patientinddragelsesudvalget og 
Regionshandicaprådet, bemærkninger som har medført ændringer i formuleringen. 
  
Desuden er der fremsat faglige bemærkninger om anvendelse af udbud, både i forhold til længden samt 
til krav, der ikke er nævnt i overenskomsten om almen praksis. Disse er vurderet, men på en række 
områder ikke medtaget, da der er behov for, at regionen får muligheder for at følge kvaliteten, der 
tilbydes borgeren på anden vis, da overenskomsten netop ikke er gældende for en udbudsklinik. 
  
Administrationen vurderer desuden ikke, at et dialogbaseret udbud er muligt på grund af 
ligebehandlingsprincippet, der er et centralt element i udbudssager, hvor alle skal sikres samme vilkår. Et 
dialogbaseret udbud vil indbefatte udvælgelse af specifikke og allerede kendte aktører og kan betyde, at 
det ikke omfatter nye aktører, der kunne overveje at byde på opgaven herunder fx alment praktiserende 
læger. 
  
I en situation hvor regionen ikke i samarbejde med PLO- Hovedstaden kan sikre lægedækningen i et 
område, vil en udbudssag blive forelagt politisk, før udbud igangsættes. 

KONSEKVENSER 
På baggrund af høringssvarene er det generiske udbudsmateriale justeret, således at det kan anvendes i en 
situation, hvor der optræder lægemangel efter dialog med PLO-H. 

RISIKOVURDERING 
Det er vigtigt, at et generisk udbudsmateriale er forberedt, således at det hurtigt kan bringes i anvendelse 
ved lægemangel. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser, før et eventuelt udbud besluttes politisk. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Hjalte Aaberg / Svend Hartling 

JOURNALNUMMER 
16046501 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Bilag 1 - Udkast til aftale version 2  
2. Bilag 2 - Udkast til kravsspecifikation  
3. Bilag 3 - Tilbudslisten  
4. Bilag 4 - Høringssvar PLO  
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5. Bilag 5 - Høringssvar PIU  
6. Bilag 6 - Høringssvar Danske Bioanalytikere  
7. Bilag 7 - Høringssvar Regionshandicaprådet  
8. Bilag 8 - Høringssvar Dansk Erhverv  
9. Bilag 9 - Høringssvar Jordemoderforeningen  
10. Bilag 10 - Høringssvar Lægeforeningen  
11. Bilag 11 - Høringsbrev  
12. Bilag 12 - Protokol fra RR-møde 15.11.2016  
13. Bilag 13 - Oversigt over ændringsforslag  
14. Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis  
15. Notat - skitsering mulige processer  
16. Supplerende notat om udbud CSU inkl. underbilag  
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