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Notat til forretningsudvalget om generisk udbudsmateriale vedr. drift af almen 
lægepraksis – udbudsform mv. 
 
Regionsrådet besluttede den 31. januar at sende sagen tilbage til forretningsudvalget. 
Der skal derfor nu på ny tages stilling til godkendelse af udbudsmaterialet og til ud-
budsformen. Der kan her vælges mellem udbudsformen dialogbaseret udbud og of-
fentligt udbud. 
 
Baggrund 
Forretningsudvalget besluttede den 24. januar at indhente en ekstern juridisk vurdering 
af spørgsmålet om anvendelse af udbudsformen dialogbaseret udbud. Baggrunden her-
for var, at det af mødesagen fremgik, at et dialogbaseret udbud af ydelsen ikke ansås 
for muligt på grund af ligebehandlingsprincippet.  
 
Kammeradvokaten har i notat af 26. januar 2017, der er vedlagt som bilag 14 til for-
retningsudvalgets mødesag, vurderet, at en ydelse af denne karakter kan udbydes både 
som offentligt udbud og som dialogbaseret udbud. Der kan anvendes et udbud under 
det såkaldte light regime, som er en forenklet udbudsmodel. Det er samtidig Kammer-
advokatens vurdering, at et dialogbaseret udbud vil tage dobbelt så lang tid som et of-
fentligt udbud. 
 
Tidsforbrug ved udbud 
Kammeradvokaten har i supplerende notat af 27. januar, som er vedlagt som bilag 15 
til mødesagen anført, at varigheden af et konkret udbud under light regimet i begge 
modeller afhænger dels af lovens regler, dels af hvilke tidsfrister, der konkret fastlæg-
ges for de enkelte faser. 
 
Alt afhængigt af de konkrete frister er det Kammeradvokatens vurdering, at en ud-
budsproces efter et dialogbaseret udbud under light regimet ville vare mellem 153 og 
234 dage fra udbudsbekendtgørelse til kontraktindgåelse og efter et offentligt udbud 
mellem 82 og 96 dage. Tidsforbruget fremgår af tabellen på sidste side i det supple-
rende notat (bilag 15). Skematisk kan forskellen beskrives således: 
 
 Hurtigste udbudsproces Længere udbudsproces 
Dialogbaseret udbud 5,1 mdr. 7,8 mdr. 
Offentligt udbud 2,7 mdr. 3,2 mdr. 
Difference 2,4 mdr. 4,6 mdr. 
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Hvornår anvendes udbud? 
Regionen har efter loven en forpligtelse til at stille et almen medicinsk lægetilbud til 
rådighed for alle regionens borgere. Hvis en praktiserende læge holder op med at prak-
tisere, uden at praksis overdrages til en anden læge, har regionen tre måneder til at sik-
re lægens patienter et almen medicinsk lægetilbud. Regionen vil i den periode i tæt 
samarbejde med PLO Hovedstaden undersøge muligheden for en løsning efter over-
enskomstens rammer. Lykkes det ikke, skal regionen udbyde praksisydelsen. Fører 
udbuddet ikke til en løsning, kan opgaven varetages i en regionalt drevet klinik. I til-
fælde af akut lægemangel i et område skal regionen stille et midlertidigt tilbud om læ-
gehjælp til rådighed. 
 
Region Sjællands erfaringer: 
Region Sjælland har oplyst, at regionen har gennemført følgende udbudsproces: 

1. invitation til interesserede potentielle tilbudsgivere med opfordring til dialog 
om kravspecifikationen 

2. afholdelse af individuelle dialogmøder med interesserede 
3. udarbejdelse af kravspecifikation 
4. offentligt udbud 
5. individuel forhandling med alle tilbudsgivere om deres tilbud 
6. herefter afgav tilbudsgiverne deres endelige bud 

Regionen har efterfølgende tildelt kontrakten på baggrund af kriterierne pris, som 
vægtede 40 % og kvalitet, som vægtede 60 %. Region Sjælland oplyser, at udbudspro-
cessen har været omfattende, men givtig.  
 
Region Sjælland har således anvendt en blanding af de to udbudsformer. Det er admi-
nistrationens vurdering, at en sådan proces ikke ville være hensigtsmæssig i Region 
Hovedstaden. 
 
Politisk aftale om bedre lægedækning 
Et bredt flertal i folketinget indgik den 10. februar en politisk aftale om bedre læge-
dækning (vedlagt som bilag). Det fremgår af aftalen, at der kan ansøges om forsøg 
med nye former for organisering i en periode op til 6 år af et alment medicinsk tilbud, 
herunder regionsklinikker, uden forudgående udbud. Et udkast til lovforslag foreligger 
endnu ikke.  
 
Valg mellem udbudsformer 
Der er ikke indarbejdet forslag til tildelingskriterier i det generiske udbudsmateriale. I 
forbindelse med den politiske forelæggelse af et konkret udbud vil forslag tildelings-
kriterier blive forelagt. Udbudsmaterialet er udarbejdet, så det sikres, at det sundheds-
faglige indhold i tilbuddene mindst svarer til det niveau, som følger af overenskom-
sten om almen lægehjælp. Herudover er der indarbejdet krav til at kvaliteten i tilbud-
det kan følges, så at regionen kan sikre at tilbuddet svarer til det, som borgerne i den 
øvrige del af regionen får.  
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Det generiske udbudsmateriale er udarbejdet med henblik på offentligt udbud. Vælges 
en dialogbaseret udbudsform vil materialet skulle revideres, ligesom det ved valget af 
denne udbudsform ikke kan genbruges ved evt. senere udbud, idet en fornyet dialog 
vil være påkrævet. Det valg, der skal træffes om udbudsformen, må derfor bero på en 
afvejning af på den ene side hensynet til tidsfaktoren og på den anden side muligheden 
for gennem dialogbaseret udbud at få mulighed for en forhandlingsfase om indkomne 
bud. Administrationen finder her, at tidsfaktoren må veje tungest, så der i tilfælde af 
lægemangel hurtigt muligt kan tilvejebringes et stabilt alment medicinsk tilbud til de 
berørte borgere. 
Det er desuden administrationens vurdering, at muligheden for at få bedre kvalitative 
bud ved forhandling er relativt begrænset, henset til, at ydelse og serviceniveau skal 
svare til overenskomstens krav. 
  
Konklusion 
Administrationen anbefaler derfor, at et eventuelt udbud af ydelsen i givet fald sker 
med det foreslåede udbudsmateriale og som offentligt udbud af hensyn til hurtigst mu-
ligt at kunne tilvejebringe et almen medicinsk tilbud i tilfælde af lægemangel i et geo-
grafisk afgrænset område. Inden et udbud vil en sag herom blive forelagt for regions-
rådet. Hvis der gennemføres lovhjemmel til forsøg med andre organiseringsformer 
uden udbud, vil muligheden herfor blive belyst i sagen.  
 
Administrationen anbefaler derfor på det foreliggende grundlag: 
 

• at det generiske udbudsmateriale godkendes, og 
 

• at opgaven udbydes ved offentligt udbud, forudsat at en kommende adgang til 
forsøg med nye organiseringsformer uden forudgående udbud ikke udnyttes. 






