
Lægepraksis til 
salg i Tarm og Skjern

Indledning

Du kan nu erhverve dig en lægepraksis med i øjeblikket 
1.482 tilmeldte patienter til overtagelse pr. 1. januar 2022. 
Der annonceres i alt 2 kapaciteter, og du kan byde på 
lægekapaciteterne enten enkeltvis eller samlet. Praksis skal 
drives i Region Midtjylland i enten lægedækningsområde 
Tarm (postnr. 6830, 6870, 6880, 6893) eller i Skjern by. 

Praksis er i dag beliggende på adressen Kirkegade 3, 6880 
Tarm. Praksis har meddelt ophør pr. 31. december 2021 
hvorfor Region Midtjylland nu søger efter praktiserende 
speciallæger i almen medicin, der ønsker at drive lægepraksis 
i henhold til overenskomst om almen praksis.

Læs mere om klinikken i bilag 3, fakta om klinikken.

Praksis

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

Afgivelse af bud

Der bydes ved at udfylde og returnere bilag 1 i korrekt,
fyldestgørende og underskrevet stand. Mindst mulige bud er
1 kr.

Fristen for at byde på ydernummeret er 

mandag d. 25. oktober 2021.

Betingelser

Ydernummeret skal drives på almindelige 
overenskomstmæssige vilkår i henhold til overenskomsten 
om almen praksis. 

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 tilfredsstillende
børneattest.

Der sælges til højestbydende, dog under forudsætning af, at
regionen kan godkende den af tilbudsgiver fremlagte plan for
opstarten af ydernummeret. 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. januar 2022.

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle
bud. Ved ens bud på ydernummeret afholdes der en meget
kort budrunde, efterfulgt af en lodtrækning, hvis situationen
fortsat er uafgjort.

Bilag 1: Prisbud, aftale om og plan for opstart

Bilag 2: Procedure for håndtering af ledige ydernumre

Bilag 3: Fakta om klinikken

Lægedækning, Koncernøkonomi, Region Midtjylland

2 lægekapaciteter med tilknyttede patienter annonceres nu til praktiserende læger i lægedækningsområde Tarm 

(postnr. 6830, 6870, 6880, 6893) eller i Skjern by. Mulighed for delepraksis.

Opstart: 1. januar 2021

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

september 2021

Læs mere om området her: 
www.flytmodvest.dk


