UDKAST
§ 64  aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis.
§1

Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og en kreds af praktiserende øjenlæger i
regionen i henhold til § 64 stk. 2 i Overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Foreningen
af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN).

§2

Aftalens formål.
Aftalens formål er at muliggøre operation af grå stær hos praktiserende øjenlæger.

§3

Aftalens indhold og omfang.
Aftalen omfatter operation for grå stær af borgere bosiddende i Region Syddanmark, der har
ret til praksissektorens ydelser, jf. Sundhedslovens § 64.
Aftalen omfatter ved aftaleindgåelse følgende speciallæger:
094684
094730
094749
094757
094838
094846
096148
096687
094501
096547
096121

Øjenlæge Lars Lundberg, Odense
Øjenlæge Birger Bro Christensen, Svendborg
Øjenlæge Benedicte Sand, Odense
Øjenlæge Rune Rask, Odense
Øjenlæge Frank Theodorsen, Svendborg
Øjenlæge Per Flesner, Odense
Øjenlæge Rikke Schmedes, Billund
Øjenlæge Mikael DamJohansen, Vejle
Øjenklinikken Møller & Knutzen Esbjerg
Øjenklinikken Nørregade, Esbjerg v/Jan Tarnowski og Jan Mørkenborg
Øjenlæge Gitte Gyldenkerne, Vejen

Praktiserende øjenlæger, der er omfattet af aftalen, skal selv forestå operationen i egen klinik.
Det forudsættes, at de praktiserende øjenlæger i Region Syddanmark, der ikke har en aftale
om grå stær operationer, som udgangspunkt henviser patienter med behov for operation for
grå stær til sygehusbehandling.
Praktiserende øjenlæger tilsluttet denne aftale skal tilstræbe, at opbruge den tildelte kvote før
der kan opereres patienter via det udvidede frie sygehusvalg. Det betyder, at ”egne” patienter
behandles i praksis inden for den fastsatte kvote før man operere grå stær patienter – henvist
fra egen praksis til sygehus  efter regler om udvidet frit valg.
Det skal tilstræbes, at alle grå stær operatører minimum foretager 300 operationer årligt med
henblik på opretholdelse af rutine og udviklingspotentiale. Såfremt det viser sig, at én eller
flere praktiserende øjenlæger, der opererer for grå stær, ikke når op på et årligt antal
operationer på mindst 200, vil regionen være berettiget til at ophæve aftalen, med den/de
pågældende øjenlæger, med 3 måneders varsel. Der kan maksimalt udføres 600 operationer i
praksis.
De omfattende øjenlægepraksis tildeles en kvote fordelt efter de i vedlagte bilag 1 angivet
kriterier.
Nye øjenlæger kan blive omfattet af aftalen og indgå i kvotefordelingen efter aftale mellem
parterne i henhold til de i aftalen gældende principper.
De praksis, der er omfattet af aftalen er forpligtiget til at søge ventetiden på almindelige
øjenundersøgelser holdt nede under 8 uger.
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Det forudsættes endvidere at de praktiserende øjenlæger i Region Syddanmark respekterer
den af regionsrådet trufne beslutning om sygehusstrukturen på området herunder, at de grå
stær operationer der er skønnede forsvarligt at udlægge til praksis er udlagt. Resten
varetages i sygehusregi med henblik på fagligt at understøtte og dermed fremtidssikre
regionens øjenafdelinger.
Der kan maksimalt udføres 2.070 operationer i den jyske del af regionen og 2.800 operationer
på Fyn. Regionsrådet har således for tidspunktet for aftalens indgåelse fastsat den samlede
kvote til 4.870.
Den praktiserende øjenlæge er forpligtiget til at fordele sin tildelte kvote jævnt ud over hele
året.
Praksis der er tilsluttet aftalen tildeles hvert år et antal kataraktoperationer. Er der
praksis der ved udgangen af 3. kvartal kan se, at man ikke kan få anvendt det tildelte antal
operationer, vil der kunne ske omfordeling. Den nærmere omfordeling sker efter aftale mellem
de praktiserende øjenlæger, der har tiltrådt aftalen og regionen.
Aftalen kan ikke overdrages til anden øjenlæge – heller ikke i forbindelse med salg.
§ 4.

Ydelsesbeskrivelse og honorering.
Aftalen omfatter honorering af følgende ydelser:
· Forundersøgelse
· Operation for grå stær med fakoapparatur, inkl.
linse, øvrige materialer, medicin og lignende
· Kontrol på førstedagen efter operationen
Operationerne honoreres som følgende:
De første 300 operationer pr. praksis:
De næste 100 operationer pr. praksis:
De næste 100 operationer pr. praksis:
De næste 100 operationer pr. Praksis:

Ydelsesnr.:
5120
5122
xxxx
xxxx

Honorar
5.300 kr. pr. stk.
4.900 kr. pr. stk.
4.500 kr. pr. stk.
4.000 kr. pr. stk.

Honoraret er honorar pr. 1.4.2012 og reguleres jf. overenskomstens almindelige
bestemmelser. Ydelsen friholdes fra knækmodellen og overenskomstens økonomiramme.
Øjenlægen indsender månedsvis afregning for de i en kalendermåned afholdte grå stær
operationer.
§ 5.

Krav til kvalitetssikring, operatør og klinikken.
De praktiserende øjenlæger, der tiltræder aftalen, er indstillet på, at grå stær operationer
tilrettelægges i overensstemmelse med vedlagte bilag 2 ”Krav til kvalitetssikring, operatør og
øjenklinik i forbindelse med grå stær operationer i speciallægepraksis.
Såfremt der i Region Syddanmark eller på landsplan etableres en database til registrering af
kvalitetssikringsdata vedrørende operationer for grå stær, vil praktiserende øjenlæger, der har
tiltrådt denne aftale, være forpligtede til at indberette data hertil.

2

§ 6.

Fortolkning og afgørelse af tvister.
Spørgsmål om fortolkning af denne aftale og afgørelse af tvister i forbindelse med aftalen
behandles i Det Regionale Samarbejdsudvalg for speciallæger. Uenighed i samarbejds
udvalget foreligges Landssamarbejdsudvalget til afgørelse.

§ 8.

Aftalens ikrafttræden, varighed og ophør.
Stk. 1.

Aftalen træder i kraft den 1. i måneden efter underskrift for endelig godkendelse.

Stk. 2.

Aftalen er gældende indtil XX.XX.2017, hvorefter den ophører uden videre varsel.

Stk. 3.

Såfremt der sker ændringer i den fastsatte DUF – takst for grå stær operationer eller
væsentlige ændringer i behandlingsteknologien eller omkostningerne for udførelse af
grå stær operationer, er begge parter berettiget til en genforhandling af aftalen.
Såfremt der ikke kan opnås enighed om en ændring af aftalen, kan aftalen opsiges
med 6 måneders varsel.
Aftalen kan dog først opsiges med virkning fra XX.XX.2015 (3 år fra ikrafttræden)

For Region Syddanmark:

For speciallægepraksisudvalget i
I Region Syddanmark:

Den:…………………………

Den:……………………………….

………………………………

…………………………………….

For foreningen af speciallæger:

For Danske Regioners Lønnings og
takstnævn:

Den:……………………………….

Den:……………………………….

…………………………………….

…………………………………….

For øjenlægepraksis

Den:……………………………….

……………………………………..
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