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Praksisbeskrivelse: 

 
Praksis er en kompagniskabspraksis med delepraksis mellem Jette Kolding 
Kristensen, Anna Visby Lunde, Claus Sohrt og Morten Bundgaard Villadsen. 
 
Patienterne består af en blandet skare med mange børnefamilier, studerende og ældre. 
Vi har rigtig mange familier med flere generationer i praksis. Vi har kun ganske få 
gruppe 2 patienter.  Patienterne kommer fra hele Stor-Århus. Det er en gammel 
familiepraksis. Vi har hørt omtalt ”gamle Dr. Madsen” og efter ham vore forgængere: 
Gerda og Mogens Malchow-Møller.  Haagen og Anny Adeler overtog praksis i 1983 
og har været i praksis indtil sommeren 2014.  
 
Praksis har flyttet nogle gange i tidens løb. Den har i gammel tid ligget først i 
Studsgade og senere i Guldsmedgade. Dér blev den bombet under Anden 
Verdenskrig og flyttede derfor til Nørregade 36, hvor Haagen og Anny Adeler 
overtog den. Der var ikke megen plads, så praksis flyttede i 1987 til Studsgade 10. 
Dér blev den til 2001, hvor praksis flyttede til de nuværende lokaler, blandt andet for 
at få plads til en læge mere. Lokalerne blev så igen for små. Heldigvis blev det muligt 
med en tilbygning på pæle ud i gården. Udbygningen blev gennemført under stort 
kaos, støv og rod i vinteren 2010-2011. Lokalerne stod færdige indvendigt den 
1.5.2011 og har vist sig at være funktionelle. De kan forhåbentligt dække behovet 
mange år frem. 
 
Klinikkens formål er at udøve almen lægepraksis.  
 
Det er således formålet at tilbyde patienterne udredning, kontrol og behandling af en 
høj faglig kvalitet, samt som en væsentlig del af arbejdet at arbejde med 
sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Alle læger og medarbejder i praksis forventes at tilstræbe: 
 

 I mødet med patienterne at være åbne, høflige og empatiske 



 At anskue alle helbredsklager på en helhedspræget måde, således at 
inddrage somatiske, psykiske og sociale aspekter i diagnostik og 
behandling. 

 
For at fremme ovennævnte formål forpligter alle læger og medarbejder sig til fortsat 
at følge den praktiske og teoretiske udvikling inden for faget Almen Medicin, ved 
deltagelse i kurser, kritisk læsning af litteratur eller lignende. Herudover tilstræbes 
kontinuerlig kvalitetsvurdering og udvikling af dels strukturen og organisationen i 
praksis, dels udredningskontrol- og behandlingsprincipperne. 
 
”Vi” er: 
 
Morten Villadsen f.1976. Kandidat fra Aarhus Universitet. Kompagnon pr. 1/4-
2015. Har haft det meste af sin uddannelse 

 i Silkeborg og Viborg området. Har stor interesse for idrætsmedicin. 

 
Claus Sohrt f.  1979, Kandidat fra Århus. Blev speciallæge i 2013. Kompagnon fra 
sep. 2014. Har haft det meste af sin uddannelse i Silkeborg og Viborg området. Har 
stor interesse for geriatri.  
 
Anna Visby Lunde f. 1971. Kandidat fra Aarhus i 2001.  
Blev speciallæge i 2010, hvor hun samtidigt blev partner i Lægerne Valdemarsgade. 
Var her som fase 3 læge indtil hun blev partner. 
Arbejder i praksis 4 dage om ugen, og er derudover kommunal praksiskonsulent. 
 
Jette Kolding Kristensen f. 1965. Kandidat fra Aarhus. Ph.d. på en afhandling om 
diabetes. Fastansættelse som lektor på Afdeling for Almen medicin, Århus 
Universitet. Hun er der både engageret i forskning og prægraduat samt postgraduat 
undervisning. Hun er således kursusansvarlig for den Almen Medicinsk undervisning 
på kandidat delen af medicin studiet. Hun er desuden ansat som praksiskoordinator 
Aarhus Universitetshospital. Af andre praksisrelevante aktiviteter er hun formand for 
Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og medlem af DSAM’s repræsentantskab. 
 
Til klinikken er tilknyttet: 
 
Mette Hyttel Thomsen, sygeplejerske tilknyttet praksis fra 1.6.2008. Tidligere 
arbejdet på skadestuen ÅKH. Varetager diverse sygeplejefunktioner, EKG, 
blodprøver, og kronikerkontrol. 
 
Lene Vestergaard, uddannet lægesekretær, startet december 2001. Varetager 
sekretærfunktion og har også styr på mangt og meget. Kommer fra Center for 



selvmordsforebyggelse samt sygehusansættelser og arbejde i skolelægesystemet. 
Klarer også blodprøver, lungefunktion, audiometri og urinmik etc. Tager også 
selvstændige konsultationer. Er vaks til EDB systemet, står for regnskab etc. 
 
Henny Skafte startet 15.5.2015. Varetager sekretærfunktioner ved skranke og 
telefon. Kommer fra anden praksis i byen 
 
Lene er fuldtidsansat, Henny og Mette på deltid. Mødeskema vil normalt hænge på 
opslagstavle. Alle kan spørges om alt. 
 
Derudover har vi rengøringshjælp samt ”vores” EDB mand Bjarne eller Anders, som 
kommer, når der en sjælden gang er brug for det. 
 
Klinikken åbner kl. 08.00 på hverdage.  
1-2 af lægerne er da ved telefonen til kl. 09.00, mens de øvrige har patienter sat til. 
”Pigerne” overtager herefter telefonen. Vi sætter normalt telefonsvarer på en kort 
stund i forbindelse med kaffepause og frokost. Dog kan patienterne altid komme i 
kontakt med os på akut telefonen. Efter kl. 16 træder Lægevagten i funktion. 
 
Vi har fast formiddagskaffe kl. 09.30- 09.45 (meget hellig!) 
Frokost ca. 12.30 til 13.00 (også meget hellig!) 
 
Personalemøde cirka hver anden måned. Der er personaleundervisning onsdag 
eftermiddag hver anden måned. Derudover er der fast supervision af personale hver 
uge.  
Onsdage kun aftalte konsultationer om formiddagen samt i aftenkonsultationen 
15.30-17.00. 
Onsdag eftermiddag holdes lægemøder med fagligt/organisatorisk indhold. Der er 
fast dagsorden. 
I/S møder holdes minimum 4 gange pr år med flere efter behov. 
 
Sædvanlige konsultationer med 15 min interval fra 09.45-12.00 og igen fra 
13.30(14.00)-15.00.  
Akutte patienter sættes på ”løs” med 5 min tider. Der tages i princippet bare fra 
toppen. Initial sættes på hvis der er særlig grund.   
Der er hver dag akutte om morgenen fra 09.00-09.30 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag tages akutte 13.00-13.30 
Onsdag er de akutte hos Anna 15.30-16.00  
 
Anna:   4 dage pr uge  
Jette:    3 dage pr uge 



Claus:  4 dage pr uge 
Claus:  4 dage pr uge 
 
Klinikken lukkes ikke i ferier - kun når vi alle tager på kursus sammen. 
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