
Aftale om oprensning af radlkalkavitet§ 1. Aftalegrundlag og parterDenne aftale om Iimitering i forbindelse med oprensning afradikaikavitet er indgået i henhold til Overenskomst omSpeciallægehjaelp af 1. oktober 2011 mellem Foreningen afspeciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnaevn (RLTN)§ 64, stk. 1.Aftalens parter er Region Midtjylland og FAS gruppensrepræsentanter i samarbejdsudvaiget for Speciallæger.§ 2 Baggrund for aftalenI henhold til overenskomsten er der en Iimitering på 100oprensninger af radikalkavitet om året.ReglonshusetViborgPrimær SundhedSkottenborg 268800 wborgTel. +45 8728 5000wwwregionmldtjyiianddkmidtregionmidtjyilandDato 29.4.2016Claus MeldgaardTel. +78412192clausmeidgardêstabxmdkSide 1Det har vist sig, at der er stor forskel på, hvor mange oprensninger de enkelte praktiserendeørelæger foretager. Dette skyldes, at der af forskellige årsager er opstået en specialisering påområdet.Formålet med denne aftale er, at nogle øre-næse-halslæger får mulighed for at foretage flereoprensninger mod at andre foretager færre, samtidig med at den samlede Iimiteringoverholdes.§ 3 indhold i aftalenDe praktiserende øre-næse-halsiaeger i Region Midtjylland må tilsammen maksimalt foretageoprensninger svarende til antallet af ydere x 100 oprensninger. Pr. 1. maj 2016 svarer dette til3.100 oprensninger om året (31 øre-næse-haisiaeger x 100 oprensninger).Hvis det samlede maksimale antal oprensninger Overskrides, vil der, når året er omme, blivelavet en vægtet fordeling/tilbagebetaling for en evt. overskridelse blandt de øre-næse-halslaeger, der har foretaget mere end 100 oprensninger. Det vil sige, at det udelukkende erde øre-næse-halslæger, der har foretaget mere end 100 oprensninger, som skal tilbagebetale,og tilbagebetalingen fordeles mellem dem i forhold til, hvor meget de har overskredet grænsenP100 oprensninger.Eksempel:En øre-næse-halsiæge har foretaget 300, en anden 200 og en tredje 150 og der er samletoverskridelse på 400 oprensninger.



De 3 øre-næse-halsiæger skal så hver i sær tilbagebetale 300/650 x 400 = 185, 200/650 x400 = 123 og 150/650 x 400 = 92Hvis den situation opstå, at en ørelæge skal tilbagebetale honorar for et antal oprensninger,kan der i stedet tages for en senere konsultation. Dette fratrækkes i tiibagebetalingsbeiøbet.Tiibagebetalingskrav følger overenskomsten jf. § 69, stk. 2 1) b).§ 4. Fortolkning og afgørelse af tvisterFortolkning af denne aftale og afgørelse af tvister i forbindelse med aftalen sker i Samarbejds-udvaiget mellem Region Midtjylland og de praktiserende speciallæger.§ 5. Ikrafttræden og opsigelseAftalen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor den er underskrevet af parterne.Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.Såfremt overenskomstens parter fjerner eller ændrer limlteringen, ophører aftalen og erstattesaf overenskomstens bestemmelser.For Region Midtjylland For FAS-gruppen i samarbejdsudvalgetdenu§ëté  den iD/ç/Zotewww/is QVI s7' Småt*-Side2regionmidtjylland 'fuldt


