
Nyt ydernummer til salg i 
Aarhus C

Indledning

Hvis du er praktiserende læge, har du nu muligheden for at 
starte en ny lægepraksis i Aarhus C, eller udvide din 
eksisterende praksis med plads til en ekstra læge, da Region 
Midtjylland udvider kapaciteten af praktiserende læger i 
området som følge af befolkningstilvækst.

Ydernummeret

Ydernummeret skal drives i Region Midtjylland i enten 
lægedækningsområde Aarhus C (postnr. 8000). Der følger 
ikke patienter med ydernummeret. Antallet af patienter, der 
tilmelder sig praksis, og hastigheden heraf, kan derfor ikke 
garanteres, da dette bl.a. afhænger af, hvor mange andre 
praksis, der er åbne for tilgang. 

Afgivelse af tilbud

Der afgives tilbud ved at udfylde og returnere bilag 1 
(ansøgningsskema) i underskrevet stand.

Samtaler

Personlige samtaler med tilbudsgivere vil blive gennemført 
efter behov. Tilbudsgivere vil modtage særskilt invitation 
hertil efter afgivelse af tilbud.

Evaluering

Region Midtjylland benytter en kvalitativ annonceringsmodel 
ved salg af ydernumre til praktiserende læger, hvor der 
lægges særlig vægt på, at ansøger kan sikre langvarig 
kontinuitet i lægebemandingen. 

Betingelser

Ydernummeret skal drives på almindelige 
overenskomstmæssige vilkår i henhold til den til enhver tid 
gældende overenskomst om almen praksis, samt i henhold til 
gældende vagtinstruks i Region Midtjylland. 

Bud kan alene afgives af læger med ret til at påtage sig 
almen praksis i henhold til Sundhedsloven og Overenskomst 
om almen praksis, samt kan fremvise en tilfredsstillende 
børneattest. 

Ved afgivelse af det vindende tilbud, forpligter tilbudsgiver sig
til at starte praksis op senest pr. 1. december 2022.

Senest 15. oktober 2022 skal vindende tilbudsgiver have 
indsendt oplysninger om praksisadresse, tlf. nr. og læger til 
Praktiserende Lægers Organisation.

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle
bud.

Fristen for at afgive tilbud er 

29. august 2022, kl. 11:59

Lægedækning, Koncernøkonomi, Region Midtjylland

Befolkningen vokser i Aarhus C, og for at sikre, at alle borgere kan få en praktiserende læge, annoncerer Region 

Midtjylland ét nyt ydernummer uden patienter (0-ydernummer) til overtagelse senest pr. 1. december 2022.

Vil du høre nærmere?
Venligst kontakt lægedækningsteamet i 

Region Midtjylland 

E-mail: 

koncernoekonomi.laegedaekning@rm.dk

Region Midtjylland

Administrativ medarbejder

Peter Balleby Jensen

Tlf. 2162 0195

AC-fuldmægtig

Jacob Frølund

Tlf. 2475 0132

Juni, 2022

Læs mere om Aarhus her 
www.aarhus.dk


