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Oversigt over de forslag til ændring, som er indarbejdet i udbudsmaterialet p.b.a. høring vedr. udbud af almen praksis 

Høringspart Anførte 
bemærkninger 

Forslag til indarbejdelse af ændring  

   

Regionshandicaprådet Fokuserer på 
tilgængelighed og 
dokumentation af 
samme 

Følgende vurdering er foretaget: 

 Indgår med en bemærkning om, at en eksternt vurdering skal foretages, der sikrer, 
at handikapkonventionen er opfyldt. 

Dansk Erhverv Ønsker et 
dialogbaseret udbud. 

Følgende vurdering er foretaget: 

 Det er vigtigt, at også en alment praktiserende læge kan byde på opgaven og fravige 
lighedsprincippet. Se nærmere i selve dagsordenen. 

Danske Bioanalytikere Omtaler et udbud 
som en 
virksomhedsoverdra
gelse.  
Finder det 
væsentligt, at 
laboratoriekonsulent
ordningen anvendes.  

Følgende vurdering foretaget: 

 Det er medtaget, at regionens kvalitetsorganisation for laboratorieydelser følges 

 Der er ikke tale om en virksomhedsoverdragelse. 

Jordemoderforeninge
n 

Omtaler specifikt 
uddannelse af 
personalet 

Følgende vurdering er foretaget: 

 Det er anført, at lægerne skal sikre deltagelse i regionale temamøder og lignende, 
samt at der påhviler udbudsklinikken et ansvar for at sikre, at personalet har den 
relevante uddannelse. 

PIU - 
Patientinddragelsesud
valget 

Anfører at det er 
vigtigt, at patienten 
inddrages i det 
samlede 
patientforløb. 
Vigtigt at en patient 
ved afvisning får info 
om anden vej til 

Følgende vurdering er fortaget: 

 Patienten skal inddrages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, 
i det samlede patientforløb. 

 Patienten får anvist anden vej til behandling enten via klinikken eller 
administrationen. 

 Afsnit om UTH præciseret. 

 Udbudsklinikken bør vurderes af ekstern part i forhold til tilgængelighed. 

 Anvendelse af Sundhedsplatformen er ønskelig, men ikke aktuelt en betingelse. 



behandling. 
UTH ønskes uddybet. 
Ekstern vurdering af 
tilgængelighed vigtig. 

 

PLO Der bør være lige 
vilkår for 
udbudsklinikker og 
overenskomstklinikk
er, specielt nævnes 
kvalitet, pris, 
sanktioner, 
fortrolighed og data. 
I klinikken skal alle 
læger være almen 
medicinere. 
Ønsker kortere 
aftalevarighed. 
Anfører at en 
udbudsklinik ikke 
kan deltage i 
overenskomstbeste
mte udvalg og 
desuden heller ikke i 
f.eks 
praksisplanudvalget. 
Indskærpes 
journalopbevaringsr
egler. 
Vandelsbestemmelse
r ønsker indført 
 
 

Følgende vurdering er foretaget: 

 Overenskomsten er ikke gældende for en udbudsklinik, hvorfor en række forhold er 
beskrevet på en anden måde i materialet, således at regionen kan foretage den 
nødvendige opfølgning 

 Der ønskes lempelige vilkår for sygebesøg, hvorfor 5/15 km grænsen for sygebesøg 
ikke er indført 

 Der stilles krav om, at en almen mediciner er en del af den lægelige bemanding, 
men også andre specialer kan indgå i personalet f.eks. børnelæge 

 Journalopbevaringsregler er anført 

 Aftalens varighed er ikke afkortet, da det vil påvirke interessen for at drive en klinik 
negativt 

 Der er ikke i materialet anført, at en udbudsklinik skal deltage i 
overenskomstbestemte udvalg 

 Det er anført at børnestraffeattest skal forevises. 
 

Høringssvar fra lægeforeningen er fremsendt efter høringsfristen, men indeholder ikke bemærkninger, der ikke fremgår af høringssvaret fra PLO-H 


