UDKAST!!!
Rammeaftale om mandlig sterilisation.
I henhold til § 65 i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og Foreningen
af Speciallæger indgås følgende rammeaftale vedrørende mandlig sterilisation i
speciallægepraksis.

§1

Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og praktiserende kirurg Karl – Erik
Brok, praktiserende kirurg Thomas Kjærgaard Larsen, praktiserende kirurg Anders
Haabegaard, og praktiserende kirurg Jan Saabye.

§2

Aftalens formål.
Aftalen har til formål at muliggøre vasektomi – mandlig sterilisation  i
speciallægepraksis.

§3

Aftalens afgrænsning.
Aftalen omfatter maksimalt 600 sterilisationer pr. år. Kvoten fordeles ligeligt mellem
de 4 praktiserende kirurger i Region Syddanmark på følgende måde:
Praktiserende kirurg
Karl – Erik Brok
Jan Saabye
Thomas Kjærgaard Larsen
Anders Haabegaard

Årlig kvota
150
150
150
150

Det forudsættes, at de praktiserende kirurger tilrettelægger deres arbejde således, at
operationerne fordeles jævnt hen over året.
Aftalen er personlig og kan ikke overdrages i forbindelse med praksissalg o. lign
Aftalen omfatter operation af gruppe 1 og 2 sikrede patienter bosiddende i Region
Syddanmark.
§ 4.

Aftalens hjemmel.
Denne aftale er indgået af samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp efter
beslutning i regionsrådet i Region Syddanmark I henhold til § 65 i
Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp indgået mellem Regionernes Lønnings
og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.
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§ 5.

Honorering.
Aftalen omfatter honorering af følgende ydelse:
5001

Sterilisation af mand (grundhonorar)

2.292,39 kr.

Taksten er gældende pr. 1. oktober 2010 og reguleres jf. overenskomstens
almindelige bestemmelser, men friholdes fra omsætningsbegrænsningerne.
§ 6.

Evaluering og opfølgning
Der foretages en årlig vurdering af denne rammeaftale på at vurdere behovet for antal
behandlinger og den aftalte administration af aftalen.

§ 7.

Tvister og misligholdelse
Enhver tvist om aftalen eller forståelsen af denne, herunder tilfælde af misligholdelse,
behandles i speciallægesamarbejdsudvalget for Region Syddanmark.

§ 8.

Aftalens ikrafttræden og ophør.
Stk. 1.

Aftalen træder i kraft den 1. XXXX 2012, eller når den er underskrevet, og
kan af alle parter opsiges med 3 måneders varsel til ophør med udgangen af
en måned.

For Region Syddanmark:

For speciallægepraksisudvalget i
I Region Syddanmark:

Den:……………………….

Den:……………………………….

…………………………….

…………………………………….

Praktiserende speciallæge:

Praktiserende speciallæge:

Den:………………………

Den:………………………

…………………………….

…………………………….

Praktiserende speciallæge:

Praktiserende speciallæge:

Den:………………………

Den:………………………

…………………………….

…………………………….
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