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Administrationen laver hver måned en orientering om den aktuelle
situation for lægedækning i almen praksis, som sendes til regionsrådet.
Alle annonceringer til praktiserende læger nedenfor er blevet afgjort i hht. den nye annonceringsmodel for salg af ydernumre til
praktiserende læger, som godkendt af Regionsrådet d. 29. september 2021
Dato 31-01-2022

Annoncering af 1 nyt ydernummer i Silkeborg
Læge Jakob Virenfeldt Christiansen er efter endt annoncering blevet
tildelt et ydernummer med én lægekapacitet uden tilknyttede patienter. Lægen opstarter en ny praksis pr. 1. marts 2022.
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Annonceringen blev afsluttet den 9. januar 2022, og Region Midtjylland modtog 1 bud på ydernummeret.
Annoncering af 1 nyt ydernummer i Aarhus N.
Trøjborg Lægehus, 8200 Aarhus N, er efter endt annoncering blevet
tildelt én ekstra lægekapacitet uden tilknyttede patienter. Trøjborg
Lægehus ønsker at udvide den eksisterede praksis med en ekstra
læge. Lægehuset vil med tilførsel af en ekstra lægekapacitet have
plads til 6 læger, og der vil blive åbnet for nye patienter senest 1.
april 2022.
Annonceringen blev afsluttet den 16. januar 2022, og Region Midtjylland modtog 1 bud på ydernummeret.
Annoncering af 1 nyt ydernummer i Aarhus V.
Læge Kristian Koopmann/Tilst Lægehus er efter endt annoncering
blevet tildelt et ydernummer med én lægekapacitet uden tilknyttede
patienter. Lægen ønsker at indgå i kompagniskab med de øvrige læger i Tilst Lægehus, 8381 Tilst. Lægehuset vil med tilførsel af en ekstra lægekapacitet have plads til 4 læger, og der vil blive åbnet for nye
patienter senest 1. april 2022.
Annoncering blev afsluttet 16. december 2022, og Region Midtjylland
modtog 2 bud på ydernummeret.
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Annoncering af 1 nyt ydernummer i Skanderborg/Ry.
Læge Sidse Kjærholm, Ry, er efter endt annoncering blevet tildelt én ekstra lægekapacitet
uden tilknyttede patienter.
Læge Sidse Kjærholm ønsker at udvide den eksisterede praksis med en ekstra læge. Lægehuset vil med tilførsel af en ekstra lægekapacitet have plads til 2 læger, og der vil blive åbnet for
nye patienter senest 1. juli 2022.
Annonceringen blev afsluttet den 23. januar 2022, og Region Midtjylland modtog 2 bud på
ydernummeret.
Annoncering af lægepraksis i Fursund
Kontrakten med udbudsklinikken alles Lægehus Fursund udløber 1. april 2022, og administrationen har derfor søgt efter praktiserende læger, der vil overtage driften af lægepraksis på almindelige vilkår. Der er ca. 1700 patienter tilknyttet ydernummeret.
Sideløbende har praksisdriften været i offentligt udbud.
Efter endt annoncering havde Region Midtjylland ikke modtaget bud fra praktiserende læger. I
det offentlige udbud havde to leverandører afgivet tilbud på praksisdriften. Alles Lægehus har
igen vundet udbuddet, og administrationen forventer at kunne indgå kontrakt i uge 5.

Sommerferiepraktik for medicinstuderende
For tredje år i træk arrangerer regionen en 2-ugers sommerferiepraktik i almen praksis for
medicinstuderende. Aktuelt søger administrationen efter lægepraksis, der ønsker at deltage.

Fase 3 kursus på Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Den 25. april 2022 arrangerer PLO-M og regionen et kursus for yngre læger, der er i den sidste
del af deres hoveduddannelse i almen medicin. På kurset vil der være oplæg fra en nynedsat
læge, fra PLO-M, regionen samt de lægefaglige konsulenter, der er tilknyttet lægedækningsområdet.
Læs mere om lægedækning og rekruttering på www.salgafpraksis.rm.dk
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