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1 ydernummer i Aarhus S - SV annonceres af  
Region Midtjylland 

Region Midtjylland opslår hermed et 0-ydernummer uden tilknyttede 

patienter til drift af lægepraksis i Århus S-SV. Se bilag 2 for detaljer 

om lægedækningsområderne med dertilhørende postnumre. 

Ydernummeret skal åbne for patienter senest  1. november 2020, 

men gerne før. 

 

Baggrund 

På grund af en faldende patientkapacitet ønsker Region Midtjylland at øge 

lægekapaciteten i Aarhus S-SV. 

Ydernummeret skal drives på almindelige overenskomstmæssige 

vilkår i henhold til overenskomsten om almen praksis.  

Ydernummeret kan søges af såvel eksisterende praksis, som af 

speciallæger i almen medicin, der endnu ikke driver praksis.  

Ydernummeret vil også kunne besættes i henhold til 

overenskomstens bestemmelser om læger med flere ydernumre. Der 

henvises i den forbindelse til regionens vejledning i, hvordan ejerskab 

af flere ydernumre kan organiseres blandt flere interesserede læger 

(se bilag 4). 

 

Afgivelse af bud 

Interesserede skal byde med en pris for ydernummeret, idet Region 

Midtjylland er forpligtet til at sælge ydernumre til markedsprisen, 

som på denne måde fastsættes ved bud. 

 

Mindst mulige bud er 1 kr. Det beløb, man ønsker at byde ind med, 

meddeles regionen ved at udfylde, underskrive og indsende bilag 1.  

 

I tilfælde af, at der er flere ansøgere til det opslåede 0-ydernummer, 

tildeles det efter højeste prisbud. 

I tilfælde af at der er flere ansøgere, tildeles ydernummeret 

udelukkende efter kriteriet højeste prisbud. I tilfælde af flere ens 

(højeste) bud, vil der blive afholdt en meget kort anden budrunde. 

Ændrer dette ikke ved, at der er flere, som har budt lige højt, 

trækkes der lod mellem de højeste bud.  

 

Hvis ydernummeret tilfalder en eksisterende praksis, gælder 

regionens ”Procedure for håndtering af ubesatte ydernumre” jf. bilag 

3. Det betyder, at der skal ansøges om forlængelse af 

ydernummeret/kapaciteten, hvis det ikke bliver besat inden udløb. I 

dette tilfælde, hvor det er et 0-ydernummer, har praksis to år til at 
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besætte det. Læs mere om den konkrete håndtering i bilag 3 eller kontakt PLO-Midtjylland  

eller regionen.  

Ydernummeret skal åbnes for optag af patienter senest 1. november 2020,  men gerne før. 

 

Aftale om og plan for opstart 

Regionen udbeder sig også en plan for opstart af klinikken, ligeledes indeholdt i Bilag 1, der giver  

regionen en indsigt i tilbudsgivers planer for klinikdriften. Planen har ingen indflydelse på tildelingen  

af klinikken, idet der udelukkende tildeles på baggrund af prisbuddet. 

 

Indsendelse af bud og tidsfrist 

Der bydes på ydernummeret ved at udfylde og indsende bilag 1:  

"Prisbud, aftale om og plan for opstart af klinik, samt kontaktoplysninger" 

 

Bilaget/tilbuddet sendes pr. mail til: 

 

Lægedækning, Region Midtjylland 

e-mail: koncernoekonomi.laegedaekning@rm.dk 

Bilag 1 skal udfyldes og underskrives, før tilbuddet tages i betragtning. 

Det udfyldte bilag 1 skal være regionen i hænde senest onsdag d. 1. juli 2020 

 

Det er tilbudsgivers ansvar at bilagene er udfyldt korrekt og fyldestgørende, og i modsat fald kan  

regionen vælge at se bort fra tilbuddet. Regionen kan vælge at forkaste samtlige indkomne bud. 

 

Regionen påtager sig intet ansvar for indsendte bud, som ikke når frem i rette tid, ender i  

spamfiltre eller lignende.  

På opfordring sender regionen bekræftelse på modtagelse af bud, til e-mail adresse  

tilhørende tilbudsgivers kontaktperson, som skrevet i bilag 1. 

 

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte: 

Konsulent 

Annette Sø 

E-mail: anbuso@rm.dk 

Telefon 24 40 86 23 

AC-Fuldmægtig  

Jacob Frølund 

E-mail: jacob.froelund@stab.rm.dk 

Telefon 24 75 01 32 
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