
Hedensted Lægehus 
Årupvej 6 

8722 Hedensted 

Velkommen til Hedensted Lægehus. En arbejdsplads hvor vi priorterer faglighed, arbejdsglæde, flexibilitet 

og arbejdsmiljø meget højt. 

Vi er 8 kompagnoner og 1 fast vikar.  Vi har altid 1-2 uddannelseslæger samt 1-2 returlæger. Her er ansat 3 

kompetente konsultationssygeplejersker samt 4 bioanalytikere, der selvstændig styrer et velfungerende og 

veludstyret laboratorium. Derudover har huset 5 sekretærer og 1-2 sekretærelever under ansvar af vores 

praksismanager, Tina Poulsgaard, der står for den daglige ledelse. 

Lægerne i huset er: 

Tine Friis Andersen  (f. 1959) 

Norman Visby (f. 1969) 

Troels Arent Olesen ( f. 1971) 

Alena Jensen  (f. 1974) 

Maiken Møller (f. 1975) 

Anne Silkjær Møller (f. 1972) 

Bent Anker Jørgensen (f. 1953) 

Jette Mikkelsen (f. 1973) 

Doris Otte (f. 1953) 

Der er dagligt 1 akutlæge, der håndterer sygebesøg og akutte problemstillinger om formiddagen. Om 

eftermiddagen er endnu en læge afsat til udelukkende akutarbejde. 

Derudover har alle læger dagligt afsat ca 6 akutte tider. 

En typisk almindelig arbejdsdag: 

8.00-8.10: morgenmøde blandt lægerne 

8.10-10.10:  8 alm. Konsultationer af 15 min. 

10.10-10.30: pause 

10.30-11.00: 6 telefonkonsultattioner. 

11.00-11.30: 3 akutte konsultationer af 10 min. 



11.30.-12.00: 2 alm. Konsultationer af 15 min. 

12.00-12.30: færdiggøre formiddagen og papirarbejde. 

12.30-13.00: frokost – bla med korte personalemøder tirsdag og fredag 

13.00-13.30: 3 akutte konsultationer af 10 min. 

13.30-13.45: 3 telefonkonsultationer 

13.45-15.00: 5 alm. Konsultationer af 15 min. 

 

Hedensted Lægehus er attraktivt beliggende midt i det sydøstjyske lige ved motorvejen. Vi har 15 km til hhv 

Vejle og Horsens samt 30 min. på motorvej til Århus. Vore 15.500 patienter består især af børnefamilier og 

folk i arbejde. Vi har en fantastisk arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Vi er ligefremme og rummelige. 

Griner meget og bruger hinanden meget. Vi prioriterer faglighed og samarbejde meget højt og arbejder 

efter de gældende kliniske retningslinier.   

Vi prioriterer uddannelsesmiljøet, har daglige supervisionstider samt åbne døre for ad hoc supervision. 

Der er skemalagt undervisning 2 gange i måneden, og uddannelseslægen forventes at have en 

undervisningssession i slutningen af sit uddannelsesophold. 

Vi glæder os til at se dig. 


