
Brug hjælpelinjer  
(Hjælp til nøjagtig placering af objekter) 

 

1). Højreklik uden for formatet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 

2). Sæt hak ved “Vis tegnehjælpelinjer på skærmen” 

3). Vælg “OK” 

 

 

 

Rens kopieret tekst 
Når du kopierer tekst fra andre dokumenter, skal du 

 markere den og vælge "Indstillinger for sæt ind"  

og derefter klikke på "A- Indsæt kun tekst". 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du arbejder i en ældre version  

af PowerPoint, så kan du rense teksten  

ved at kopiere og indsætte teksten  

i “Notesblok” og derefter kopiere  

teksten over på posteren 

 

 

Skift typografi 
Marker tekst og klik TAB  

for at skifte til næste typografi: 

1). Overskrift (valgt som udgangspunkt) 

2). Brødtekst (marker tekst + 1 x TAB) 

3). Underoverskrift (marker tekst + 2 x TAB) 

4). Punktopstilling (marker tekst + 3 x TAB) 

5). Underpunkt (marker tekst + 4 x TAB) 

Klik SHIFT + TAB  

for at hoppe tilbage  

i typografierne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering af portræt 
Placer portrættet nederst i  

venstre hjørne i den hvide bjælke. 

Ryk “Kontaktoplysninger” længere til  

højre som vist nedenfor. 

 

Placering af  
engelsk RM-logo 
 

 

 

 

Flyt logoet herover ind  

på formatet og placer  

logoet i forhold til  

hjælpestregerne 

 

Beskær billede 
1. Højreklik på billede  

og vælg “Beskær” for  

at ændre billedets fokus 

 

Skalér billede  
(og bevar dimensionerne) 

1. Du skalerer billedet,  

ved at holde SHIFT nede,  

mens der trækkes  

i billedets hjørner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skift typografi 
i konklusions-boksen 
 

1). Overskrift (valgt som udgangspunkt) 

2). Brødtekst (marker tekst + 1 x TAB) 

  

Klik SHIFT + TAB  

for at hoppe tilbage  

i typografierne 

 

 

 

 

 

Placering af “andre” logoer 
Placer eventuelle logoer fra højre mod  

venstre i den hvide bjælke. 

 

 

 

Lægepraksis til salg i Thyholm 

 

Indledning 

Du kan nu erhverve dig en velfungerende lægepraksis med 2 
lægekapaciteter og i øjeblikket 2.216 tilmeldte patienter til 
overtagelse pr. 1. april 2021.  

Praksis er beliggende i det gamle sygehus i Hvidbjerg, 
Thyholm, som i dag fungerer som sundhedshus. Området er 
naturskønt og har et aktivt lokalsamfund, som ønsker at vise 
netop dig, hvad Thyholm har at byde på.  

Lær mere om Thyholm på www.nylaege.info 

 

Praksis på Thyholm drives i dag af alles Lægehus A/S, som 
har leveret et nært lægetilbud siden 2018. Kontrakten med 
alles Lægehus udløber den 1. april 2021, hvorfor Region 
Midtjylland nu søger efter praktiserende speciallæger i almen 
medicin, der ønsker at drive lægepraksis i henhold til 
overenskomst om almen medicin.  

Ønsker du at være læge på licens, hvor regionen varetager 
en række administrative opgaver, er dette en mulighed. Dog 
vil bud efter denne model blive prioriteret lavest.  

 

Praksis 

Ydernummeret med patienter, købes af regionen.  

Antallet af patienter kan ikke garanteres ved overtagelse, da 
patienterne tilbydes et gebyrfrit lægevalg. 

Personalet er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og 
har derfor krav på at følge med ved overdragelsen. 
Lejemålet i Helsehuset, Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, 
Thyholm, skal som minimum fortsætte frem til 2022, hvorfor 
praksis ikke kan flyttes fra adressen i denne periode. 

 

Interesserede læger opfordres til at søge egen rådgivning 
vedr. virksomhedsoverdragelsesloven og øvrige forhold vedr. 
denne annoncering.  

 

 

 

Region Midtjylland vil sætte pris på, hvis praksis ønsker at   

være uddannelsespraksis, da dette sikrer at nye læger 
kommer til området. Dette er dog ikke et krav.  

 

Praktiske oplysninger 

Oplysninger om lejemålet kan fås ved henvendelse til Struer 
Kommune, Direktør Lotte Juncher Pedersen på e-mail: 
lottejp@struer.dk. Alle forhold vedr. lejemålet, herunder 
lejebetaling, er et anliggende mellem tilbudsgiver og udlejer. 

 

Oplysninger om personalet kan rettes direkte til alles 
Lægehus, jurist Simon Kristensen,  e-mail: sk@wecarehld.dk  

Besigtigelse af lokaler skal ske efter aftale med direktør, 
Linda Matzen på e-mail: lima@alleslaegehus.dk 

 

Afgivelse af bud 

Bud kan alene afgives af læger med ret til at påtage sig 
almen praksis i hht. Sundhedsloven, samt kan fremvise 
tilfredsstillende børneattest.  

Der bydes ved at udfylde og returnere bilag 1 i korrekt, 
fyldestgørende og underskrevet stand.  

 

Fristen for at byde på lægepraksis er onsdag d. 16 
september 2020  

Der sælges til højestbydende, dog under forudsætning af, at 
regionen kan godkende den af tilbudsgiver fremlagte plan for 
den videre drift af klinikken. Dit bud skal derfor være 
ledsaget af en grundig beskrivelse af, hvordan klinikken 
eksempelvis vil blive drevet og bemandet.  

Ved afgivelse af det vindende bud, forpligter tilbudsgiver sig 
til at starte praksis op pr. 1. april 2021.  

 

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle 
bud. 

Lægedækning, Koncernøkonomi, Region Midtjylland 

1 ydernummer med 2 lægekapaciteter annonceres nu til praktiserende læger, 

der ønsker at drive praksis i henhold til overenskomst om almen praksis 
 
Opstart 1. april 2021 

Vil du høre nærmere? 
Venligst kontakt lægedækningsteamet i 

Region Midtjylland  

 

E-mail:  

koncernoekonomi.laegedaekning@rm.dk 

 

Region Midtjylland 

AC-fuldmægtig 

Jacob Frølund 

Tlf. 2475 0132 

 

Thyholm foreningen for udvikling og 

sammenhold 

John  Vangsgaard 

Tlf. 40910198 

 

 

Juni 2020 

Se videoen ”Thyholm 
søger læge” på 
www.nylaege.info 
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