Udbud af strategisk partnerskabsaftale, udbudsmaterialet
Udbuddet af en strategisk partnerskabsaftale for sygehusydelser gennemføres i henhold til Budgetaftale
2019 med henblik på køb af somatiske sygehusydelser i form af udredning og behandling på områder, hvor
Region Sjælland har særlige kapacitetsudfordringer og under hensyn til at sikre sammenhængende
behandlingstilbud til regionens borgere.
Den strategiske partnerskabsaftale skal målrettet bidrage til at sikre udredning og behandling indenfor de
lovfæstede ventetidsregler.
Der tages sigte på en aftale med én eller flere private leverandører. Aftalen tilrettelægges som en
rammeaftale der kan anvendes, hvor regionen har kapacitetsudfordringer. Samarbejdet skal tilrettelægges
så fleksibelt som muligt, således at der kan aftales hhv. køb af ydelser uden en garanteret mængde og køb
af ydelser med en garanteret mængde.
Region Sjælland udbyder endvidere, inden for konkrete områder, option på mulige samarbejdsmodeller,
der kan medvirke til at understøtte regionens egen kapacitetsopbygning.
Den strategiske partnerskabsaftale forventes at skulle dække størstedelen af regionens behov for køb af
private sygehusydelser. Rammeaftalen vil dog ikke være eksklusiv.
Formålet med at indgå én overordnet rammeaftale med en leverandør eller et konsortium, hvor flere
leverandører slår sig sammen i et fællesskab, er dels at sikre sammenhæng i udrednings- og
behandlingstilbuddene og samtidig sikre at ydelserne er af ensartet høj kvalitet. Desuden betyder én
leverandør korte kommunikationsveje samt en mere enkel og smidig administration for alle parter.
Markedsafdækningen viser, at branchen for privathospitaler over de senere år har udviklet sig, så antallet
af mindre og mellemstore privathospitaler er faldet som følge af opkøb fra større koncerner. I landet som
helhed, vil kun få leverandører kunne imødekomme Region Sjællands behov. På Sjælland isoleret er det
vurderingen, at der kun er to potentielle leverandører, der kan indgå i et strategisk partnerskab - nemlig
Aleris-Hamlet og Capio CFR.
Fraset de mindre speciallægebetjente småklinikker, er der i dag kun to privathospitaler beliggende inden
for regionens grænser: Privathospitalet Møn og Aleris Hamlet med afdeling i Ringsted.
Den forventede omsætning i partnerskabsaftalen gør imidlertid, at udbuddet kan have interesse for en
bredere kreds.
Udbudsmaterialet
Udbudsforretningen gennemføres som udbud efter forhandling, således at regionen på baggrund en
indledende prækvalifikationsrunde, kan udvælge op til 3 ansøgere/konsortier til forhandling.
Den endelige kontrakt agtes indgået på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på
forholdet mellem pris og kvalitet i forholdet 40/60.
I udbudsbetingelserne indgår de formelle beskrivelser af proces for udbud, udvælgelseskriterier og
forhandlingsmodel samt krav til leverandørens økonomiske formåen og de kontraktmæssige generelle krav
til leverandøren. Derudover er der beskrevet krav til leverandørens geografiske placering: leverandøren
skal være beliggende maks. 60 km. fra regionens ydre grænser.

Udbudsmaterialet indeholder derudover en beskrivelse for hvert af de lægefaglige specialer, hvor Region
Sjælland har et behov for køb af ydelser. Der skal således indgås egentlige underaftaler, som beskriver
både mindstekrav, konkurrencekrav og pris.
Mindstekrav / Konkurrencekrav (K):
1.
2.
3.
4.
5.

De overordnede sygdomsgrupper (anført med diagnosegrupper)
De konkrete ydelser i hhv. et udrednings- og et behandlingsforløb (angivet i procedurekoder)
Krav til specialistkompetencer og øvrige sundhedsfaglige ressourcer
Krav til kvalitet og gennemførelse af de specifikke ydelser, herunder døgnindlæggelsesfaciliteter
Krav til servicemål som indkaldelse, tilrettelæggelse af de konkrete patientforløb, udskrivningsbrev
til henvisende enhed og patientens egen læge, genoptræningsplan og dialog med bopælskommune
m.v. (K)
6. Adgangsforhold for såvel patienter som pårørende (K)
7. Fakturering og registrering
Pris:
På relevante områder kan det være attraktivt at indgå en aftale om en garanteret mængde, f.eks.
Kardiologi, det rygkirurgiske område og for non- malign smertebehandling. Her beder vi derfor om priser på
forskellige mængder. Inden for det kardiologiske område skal tilbudsgiver give tilbud på hhv. en garanteret
mængde på 50, 100, 150 og 200 henvisninger pr uge.
I forbindelse med forhandlingen af den endelige aftale kan regionen beslutte om der skal indgås en aftale
uden garanteret mængde eller om der skal laves en aftale om en bestemt mængde.
På områder, hvor der garanteres en vis mængde henvisninger, indbygges der et tidsklausul på 3 måneder,
således at Region Sjælland kan træde ud af en garantiordning igen.
Region Sjælland vil i sin forhandling sikre mulighed for, at der kan opnås en yderligere prisreduktion, hvis
den samlede årlige omsætning overstiger et vist aftalt niveau.
Følgende lægefaglige specialer, udmøntet i underaftaler, indgår i udbudsprocessen:
Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling,
gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi,
lungemedicin og radiologi.

