
Lægerne Skovbrynet i Skagen

”Som læge finder jeg det absolut umuligt at leve på dette sted, hvor der kun er lidet 

eller intet at fortjene, da den største del af byens indvånere er fattige fiskere, som 

ej haver evne til at betale praktiken, og de få, som dertil have evne og kunne betale, 

vægrer sig og viser uvilje. Hertil kommer dog, at der aldrig tilforn har været nogen 

ordentlig læge, og patienterne ser derfor at behjælpe sig som hidtil med de såkaldte 
kloge koners råd”

Sådan skrev læge Christian Ferdinand Simonsen der blev den første praktiserende læge i Skagen i 1812. Han tog da også 

benene på nakken allerede i 1813 og flyttede til Hjørring. Efterfølgeren Peder Wodskov, måtte også snart aflevere sin 

bestalling efter en dom på vand og brød for at udgive falske bankosedler. Siden er det kun gået fremad.

Vores nuværende kompagniskab har rod i den lægepraksis som Axel Jarnum startede tilbage i 1922 og som han drev i 

mange år med Ladekjær og Horn. Ladekjær og 3 kompagnoner lod i 1974 det nuværende lægehus opføre på adressen 

Skovbrynet 1, hvorfra vi fortsat driver kompagniskabspraksis i dag.

Klinikkens læger:

Anne Bastholm Weesgaard, født 1966, kompagnon siden 2005. Søfartslæge. Uddannelsesansvarlig.                                                             

Jørgen Højrup Pedersen, født 1957, kompagnon siden 1993. Praksiskonsulent for Frederikshavn kommune.                                               

Peter Gaardbo Simonsen, født 1953, kompagnon siden 1989. UTH koordinator ved Nordkap og formand for DSAM’s 

sikkerhedsudvikling. Diplomuddannet hypnotisør og i bestyrelsen for Dansk selskab for klinisk hypnose. Autoriseret 

behandler i akupunktur og manuel medicin. Søfartslæge.                                                                                                                                          

Peder Gylling Olesen, født 1943, kompagnon siden 1974. Autoriseret behandler i akupunktur. Søfartslæge.

Jens Martin Kristensen, født 1968, fast vikar siden 1/8 2014.                                                                                                                    

Karen Hansen, født 1944, tidligere kompagnon og fast vikar. Autoriseret behandler i akupunktur.

Klinikken:

Tidssvarende udstyret. Der er 11 konsultationsrum + EKG/akut rum + laboratorium. Lægehuset har anvendt EDB siden 

1988 og var ”idemand” og fødselshjælper for EDB systemet Æskulap (nu XMO); men vi skiftede i 2009 til EMAR. Vi har 

anvendt FMK i fuld udstrækning siden 2010 og anvender Sentinel datafangst. Klinikken er helt papirløs. De gamle 

papirjournaler er for længst scannet ind og de få UK og lab svar som vi endnu modtager på papir scannes løbende ind. Alle 

skriver selv notater, attester et). Der er mulighed for E-konsultationer og vi har et godt og tæt samarbejde med 

hjemmeplejen /kommunen med hvem meget kommunikation foregår elektronisk.

Personale:

Der er 5 faste sygeplejersker i klinikken: Lolita Jakobsen, Irena Lassen, Anja Rimmer Nørgaard, Charlotte Nejst og Lise 

Kristoffersen. De er alle særdeles kompetente og har bred viden inden for alle kroniske sygdomme samt mange akutte, en 

viden som de gerne deler ud af. Alle sygeplejersker kan alle arbejdsfunktioner. Der er faste ambulatorier for diabetes, 



hypertension, storkarsygdomme, KOL m.m. som sygeplejerskerne varetager på skift. Sygeplejerskerne er også de første 

som ser alle fremmødte patienter.                                                                                                                                               

Herudover er vores ”gamle” konsultationssygeplejerske Birthe Bolvinkel fortsat tilknyttet som fast vikar. Birte var allerede 

i 1953 tilknyttet førnævnte Jarnums klinik og har været med alle årene i Skovbrynet.

Sygeplejerskerne har alle gennemgået diverse kurser (rygestop, lungefunktin m.m.) og også løbende infektionsmedicinske 

kurser idet de står for al vejledning vedr. udlandsrejser og vaccinationer. Praksis er center for Gul feber vaccination.

Praksis har ca. 5400 tilmeldte gruppe 1 patienter

Arbejdsgang:

Lægehuset er åbent alle hverdage kl. 8-16.  Vi har dog kun den åbne konsultation indtil kl. 14 (alle som har henvendt sig 

og kørt kortet gennem ankomstterminalen inden kl.14 bliver set). Det betyder ikke, at vi ikke ser akutte patienter indtil kl. 

16; men efter kl. 14 kræves telefonvisitation.                                                                                                         

Alle patienter kører sundhedskortet igennem velkomstterminalen ved ankomsten. Patienten kan tillige taste 

henvendelsesårsag ind (åben konsultation, blodprøve, receptfornyelse, CYT).  Ved blodprøve, INR el. receptfornyelse er 

der en kvikkø. Skal man have udfyldt attester (motorattest, forsikringsattest, søfartsattest) venter man som patient ved 

ankomstterminalen og kontakter personalet.                                                                                                                                             

Man kan bestille tid hos en læge til forebyggende undersøgelser, f.eks. børne- og graviditetsundersøgelser; samt 

generelle helbredsattester og sligt.

Ellers starter alle konsultationer altid først ved en sygeplejerske. 1-2 læger huserer konstant på personalegangen bag 

konsultationerne og servicerer så sygeplejerskerne efter behov. Langt de fleste patienter bliver således set af såvel en 

læge som en sygeplejerske. 

Der er fast mulighed for telefonkonsultation med en læge fra kl. 8,10 til 9; men den almindelige telefon er åben fra 8,10 til

10 og igen kl. 13-14. Herudover har vi et fast telefonnummer (bagdør) til alle vores samarbejdspartnere 

(hjemmesygeplejersker, apotek, sygehuse, kolleger) som er åben fra 8-16. Desuden er der et patienttelefonnummer 

beregnet til patienter med særligt akut behov som også er åben fra 8-16.

Arbejdsdagen starter kl. 8 med et ca. 10 minutter varende fællesmøde i frokoststuen, hvor man informeres om nyt – og 

om hvilke funktioner de enkelte læger og sygeplejersker har den pågældende dag. Ellers mødes man ofte i løbet af dagen 

i samme rum til kaffe og snak. Der er frokostpause på cirka en halv time mellem klokken 12 og 13, lidt på skift for at 

bevare patientflowet.

Uddannelseslæge:

Vi har haft uddannelseslæger i mange år. 

Sædvanligvis modtager vi et kort besøg forud for ansættelsesstart. De første dage vises man rundt i huset og introduceres 

til alle, sidder og nørkler med EDB systemet og får undervisning i dette. Dernæst følger man henholdsvis sygeplejersker og 

læger nogle dage, førend man selv begynder at tage patienter ind fra den åbne kø på lige fod med sygeplejerskerne. Man 

bestemmer selv i hvilket tempo. I og med at der hele tiden er læge til rådighed på gangen er der hele tiden mulighed for 

råd og supervision således at læringen klares løbende. Der er naturligvis også tid til mere intens drøftelse af patienter 

bagefter uden patientens tilstedeværelse. Alle læger deltager i undervisningen; men Anne Weesgaard er 

uddannelsesansvarlig og står for introduktions-, justerings- og evaluerings-samtaler.

Uddannelseslægen bliver hentet ved særligt interessante cases og har selv mulighed for at følge op på egne patienter ved 

at give disse kontroltider efterfølgende. Desuden udfyldes checkliste således at man sikrer at uddannelseslægen lærer det 

man skal. Undervisningen klares således løbende.



Der vil også blive undervist i samarbejdet med alle de eksterne samarbejdspartnere (blanketter, attester, 

korrespondancer). Vi ser gerne at uddannelseslægen selv tager initiativ til mere uddybende undervisning, på områder 

hvor denne selv måtte føle behovet.

Vi holder regelmæssigt specielle undervisningsseancer for personalet og hinanden. Indimellem har vi også besøg af 

undervisere udefra. Uddannelseslægen forventes at deltage. Man opfordres også til at deltage i personalemøder.

Praksis har løbende supervision af samtaleterapi fra Psykiatri Nord hvorfra en psykolog og en psykiater med jævnlige 

intervaller aflægger besøg i praksis.  Også her opfordres man til at deltage.

Vore uddannelseslæger har også ofte haft stor fornøjelse af hel- eller halvdages besøg på apoteket eller hos de lokale 

speciallæger (f.eks. hudlæge eller ørelæge) og det arrangerer vi gerne. Flere har også besøgt det lokale Gigt- og rygcenter 

i Skagen.

Lægehusets læger deltager i lægevagtsordningen. Uddannelseslægen kommer med på en eller flere vagter og afspadserer 

naturligvis timerne. 

Vi er fleksible hvad angår arbejdstider afhængig af bopæl, transport eller andre forhold.

Vi kan kontaktes på: Telefon 98 44 13 96 

Eller på e-mail: hojrup@dadlnet.dk

Lægerne Skovbrynet, 9990 Skagen         
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