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LÆGEMANGEL: Blot 
ni måneder efter 
etableringen af pri-
vat lægeklinik bliver 
4174 patienter sendt 
i udbud - igen.

Af Nina Lise

VORDINGBORG: Med haste-
etableringen af et privat læ-
gehus på Færgegaardsvej 
i Vordingborg blev byens 
akutte mangel på prakti-
serende læger i foråret af-
blæst.

Men lægehusets 4174 pa-
tienter skal ikke lægge sig 
for godt til rette på undersø-
gelsesbriksen. Region Sjæl-
land har sendt klinikkens 
ydernummer i udbud igen 
til drift pr. 1. juni 2017. Her-
efter risikerer patienterne 
at skulle skifte læge hvert 
fjerde år.

- Det er at gøre forskel på 
patienterne. Nogle har alle-
rede været meget igennem, 
fordi deres tidligere prakti-
serende læge er stoppet. De 
har skullet vænne sig til nye 
læger og sygeplejersker hos 
os, siger Christian P. Rie-
werts Eriksen, administre-
rende direktør for Nordic 
Medicare, der driver det nye 
lægehus.

Han frygter, at udbuds-

ordningen forstærker læge-
manglen i yderområderne.

- Det bliver ikke nemmere 
at rekruttere og fastholde 
læger og sygeplejersker, 
hvis det kun er for kortere 
perioder af gangen. Samti-
dig er der et kæmpe arbejde 
i at nedbringe ventetiderne, 
hver gang man overtager en 
klinik. Det er ikke rimeligt 
over for patienterne, siger 
Christian P. Riewerts Erik-
sen.

Ulige vilkår
I Region Sjælland skal pri-
vate leverandører byde ind 
på de ydernumre, der ikke 
kan sælges på almindelig 
vis, hvert fjerde år. En al-
ment praktiserende læge 
kan købe ydernummeret en 
gang for alle.

Den alment praktiserende 
læge har eget CVR-nummer 
og driver liberalt erhverv li-
gesom de private klinikker. 
Kvalitetskravene til de to ty-
per klinikker er de samme. 
Alligevel er det kun de pri-
vate lægeklinikkers patien-
ter, der skal i udbud.

- De patienter, der er bun-
det op på en PLO-læge 
(Praktiserende Lægers Or-
ganisation, red.), er fritaget 
for rokader. Det er Nordic 
Medicares patienter ikke. 
Vores patienter har ikke 
selv valgt - alligevel er det 
dem, det går ud over, lyder 

Nyt lægehus risikerer lukning

VORDINGBORG: Ifølge prak-
sisdirektør Christina Sjø-
berg Lundgren fra Region 
Sjælland har det hele tiden 
været planen, at Nordic Me-
dicares ydernummer hur-
tigt skulle i udbud igen. Da 
kontrakten blev indgået, gik 
det så stærkt, at man ikke 
kunne nå at gennemføre den 
normale udbudsprocedure.

- I Vordingborg var der en 
læge, der ophørte med en 
måneds varsel. Vi kunne 
ikke nå finde en anden. Det 
betød, at der var borgere, 
der var lægeløse. Derfor be-
nyttede vi os af den option 
at give en privat leverandør 
muligheden for at drive en 
klinik, uden at vi havde haft 
den i offentligt udbud, for-
klarer hun.

Regionens ansvar
Hvis et ydernummer ikke 
kan handles inden for over-

Regiondirektør: Vi følger bare loven

Sundhedsloven, kapitel 70, § 227, stk. 5:
n Hvis der ikke er private leverandører, der deltager i 
udbud af drift af praksis foretaget i henhold til stk. 3, 
eller regionsrådet har forkastet bud i henhold til stk. 
4, 2. pkt., kan regionsrådet selv etablere en praksis i 
en periode på op til 4 år. Et regionsråd, der ønsker at 
fortsætte driften af praksis efter udløbet af 4-årspe-
rioden, kan alene gøre dette, hvis det ikke er muligt 
at sælge ydernummeret til en læge efter stk. 2 eller 
afsætte driften via udbud efter stk. 3 og 4.

Det siger loven

n 1. marts i år åbnede 
Nordic Medicare 
klinik på Færge-
gaardsvej 15P i Vor-
dingborg.

n Klinikken startede 
med 1721 patienter 
og har i dag 4174 
patienter. Nordic 
Medicare har ansat 
fire læger og fem 
sygeplejersker på 
klinikken.

n Behovet for en ny 
lægeklinik var så 
akut, at der ikke var 
tid til at gennemføre 
et offentligt udbud. 
Derfor er klinikken 
sendt i udbud igen 
med offentliggørelse 
af ny leverandør 22. 
februar.

n Driften træder i kraft 
pr. 1. juni 2017. Den 
nye kontrakt vil iføl-
ge Region Sjælland 
gælde for fire år.

enskomstens rammer - det 
vil sige til en alment prakti-
serende PLO-læge - tilfalder 
det regionen. Herefter er det 
regionens ansvar at finde en 
leverandør.

- Sundhedsloven foreskri-
ver, at et ydernummer skal 

bringes i offentligt udbud, 
så andre leverandører får 
mulighed for at byde ind på 
opgaven. Der tegnes kon-
trakt for fire år med mulig-
hed for forlængelse i to plus 
to år. Det var en lovændring, 
der kom i 2013. Vi følger den 

bare, siger Christina Sjø-
berg Lundgren og tilføjer, 
at der med muligheden for 
forlængelse kan gå op til otte 
år, før et ydernummer sen-
des i udbud igen. Det afhæn-
ger af, hvorvidt regionen er 
tilfreds med pris og kvalitet.

Dyrere løsning
Til de alment praktiseren-
de læger betaler regionen 
en basisydelse pr. patient, 
der er tilmeldt klinikken. 
Derudover får lægen beta-
ling pr. kontaktydelse over-
for patienten. Taksterne er 
fastsat af lægernes overens-
komst.

De private lægeklinikker 
afgiver en samlet pris på, 
hvad det vil koste at drive 
klinikken inden for kon-
traktperioden. Derfor er 
de ifølge Christina Sjøberg 
Lundgren typisk en dyrere 
løsning for regionen.

At det danske sundheds-
væsen på området for de 
nære almene medicinske 
sundhedsydelser er bygget 
op omkring PLO-læger, kal-
der hun en politisk beslut-
ning. Hun ser ikke tegn på, 
at den vil blive ændret.

Om det fremover bliver 
nemmere at rekruttere 
PLO-læger til Vordingborg, 
tør hun ikke spå om. Ten-
densen er, at arbejdspladser 
samler sig omkring hoved-
staden.

- Fra tid til anden oplever 
man forsyningsvanskelig-
heder inden for specielle fag-
grupper. Problemet kan bli-
ve løst i takt med, at nye hold 
bliver udklækket, så mar-
kedet bliver mættet. Indtil 
da må vi benytte os af andre 
leverandører, slutter hun.

nili

det fra Christian P. Riewerts 
Eriksen.

Vil fortsat byde
Han tvivler på, at de alment 
praktiserende læger ved det 
kommende udbud vil stå i kø 
for at købe det ydernummer, 
de ikke ville have for ni må-
neder siden. Derfor vil Nor-
dic Medicare fortsat byde 
ind på opgaven.

Vinder Nordic Medicare 
den ikke, skal de opsige det 
personale, de netop har an-
sat og er i gang med opkva-
lificere, ligesom patienterne 
igen skal indstille sig på at få 

afbrudt deres behandlings-
forløb og skifte læge.

- Det er lægeklinikkerne 
i de områder, det i forvejen 
er sværest at skaffe perso-
nale til, der skal i udbud. De 
løbende udbudsprocesser 
skaber usikkerhed blandt 
patienterne og de ansatte, 
siger Christian P. Riewerts 
Eriksen.

- På grund af lægemanglen 
har man i sundhedsloven 
åbnet op for, at virksom-
heder som Falck og Nordic 
Medicare kan drive lægekli-
nikker som private leveran-
dører. Langt de fleste læger 

- også dem på de private kli-
nikker - er PLO-læger. Der-
for ville det være rart, hvis 
vi kunne drive vores klinik-
ker på mere langsigtede og 
lige vilkår.

Siden 1. marts har Nordic Medicare fået over 4000 patienter i sin nye  
private lægeklinik på Færgegaardsvej i Vordingborg. De bliver nu 
sendt i udbud af Region Sjælland.

 




