
        Lægerne Johansson Bechtold 
                                                            Lille Elstedvej 2 
                                                               8520 Lystrup 
 
                     Telefon 86740322 
 
 
Vores læge hus består af to faste læger og to faste personaler; 
 
Mats er læge fra Sverige og har startet denne praksis i 2008. Han er født i 1972 og har 3 
børn med  
Malene som er den anden læge i praksis. Hun er læge fra Århus, født i 1973 og kom til 
klinikken i 2009.  
 
Vores personale hedder Anne Mette og Christina og de er i klinikken; mandag til torsdag 
fra 7.45 til 15.15, fredag fra 7.45 til 13.30. 
 
Anne Mette er vores sygeplejerske, født i 1973 og bor i Lystrup med mand og 3 børn. 
Christina er uddannet SOSU, født i 1974, bor i Lystrup med mand, hund og 3 børn. 
 
 
Vi har ca. 3300 patienter og en god blanding fra alle befolknings grupper. Vi forsøger at 
skabe god tilgængelighed for vores patienter og tilbyder i klinikken tider samme dag og har 
åben konsultation flere gange om ugen.  
Vi forsøger således ikke at have lange ventetider og vi ønsker at have tid og mulighed til 
daglig sparring både mellem lægerne og personale, men også at skabe et åbent 
arbejdsmiljø hvor alle trives og kan få den hjælp og vejledning der er brug for. 
 
Vi har patient fri mellem kl. 10-10.30 med frugt i køkkenet kl. 10.15 til 10.30. 
 
Igen kl. 12.30-13.30 er der patient fri i skemaet og kl. 13.00-13.30 spiser vi fælles frokost i 
køkkenet. 
På alm. arbejdes dage er der sidste patient tid fra kl. 14.45-15.00.  
Onsdage er der eftermiddags tider frem til kl. 17 men dette ikke alle onsdage. 
Onsdage med lang åbningstid har vi en længere pause mellem kl. 12-14, hvor vi holder 
møde og fordyber os. 
 
Vi glæder os til at se dig som lægekollega i vores klinik og når vi ved hvem du er, så 
sender vi dig en mail eller SMS så vi kan mødes. 
  

På gensyn i Lystrup. 
       
   
 

  


